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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini terdapat metodologi penelitian yang merupakan langkah-

langkah dalam penyusunan tugas akhir mulai dari proses perencanaan,  pengumpulan 

data hingga pembuatan dokumentasi. Metodologi dalam Tugas Akhir ini dapat dililhat 

pada Gambar 3.1. 
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3.1    Tahap Perencanaan 

Adapun dalam tahap perencanaan ini hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan Topik 

Setelah melakukan observasi secara langsung ke PT. Riau Pos Intermedia maka 

peneleliti menentukan topik pada Tugas Akhir ini yaitu Rancang bangun Sistem 

informasi manajemen periklanan berbasis web. 

2. Menentukan Objek Penelitian 

Setelah menentukan topik penelitian, maka PT. Riau Pos Intermedia dipilih 

sebagai objek penelitian untuk Tugas Akhir ini. 

3. Perumusan Masalah 

Mengkaji permasalahan yang terjadi di PT. Riau Pos Intermedia yaitu tentang 

manajemen periklanan berbasis web agar memudahkan para konsumen 

melakukan pemesanan. 

4. Penentuan Judul 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada PT. Riau Pos Intermedia, 

maka penulis menentukan judul penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Judul yang akan dibahas yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Manajamen 

Periklanan Berbasis Web. 

 

3.2    Tahap Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan 

penelitian, ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 

1. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung ke PT. Riau Pos Intermedia  untuk lebih 

mengetahui permasalahan terjadi dan mengamati bagaimana kondisi 

dilapangan. 

2. Wawancara  

Melakukan wawancara secara langsung dengan Pimpinan Redaksi PT. Riau 

Pos Intermedia tentang permasalahan yang ada, selanjutnya melakukan 
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wawancara dengan bagian periklanan PT. Riau Pos Intermedia tentang 

pengolahan data periklanan dan proses pemasangan periklanan yang terjadi. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari data internal objek penelitian, seperti data yang diperoleh dari 

buku, jurnal, paper, dan alamat website rujukan yang ada kaitannya dengan 

judul penelitian. 

 

3.3   Tahap Analisa dan Perancangan 

Pada tahap ini ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan yaitu: 

1. Analisa sistem yang berjalan 

Sistem yang sedang berjalan di PT. Riau Pos Intermedia yaitu dalam proses 

pemesanan iklan pelanggan masih harus melakukan pemesanan dengan cara 

mendatangi kantor PT. Riau Pos Intermedia secara langsung atau dengan 

menemui agen periklanan. Dengan proses bisnis seperti ini riau pos akan kalah 

saing dengan para instansi yang bergerak dibidang yang sama sehingga 

diperlukan suatu sistem manajemen periklanan secara online yang dapat 

membantu meningkatkan pendapatan. 

 

2. Analisa kebutuhan sistem 

Saat melakukan tahap analisa sistem yang digunakan saat ini, secara tidak 

langsung akan terlihat kelemahan yang ada pada sistem tersebut, sehingga pada 

saat itu juga bisa dilakukan analisa kebutuhan sistem, yang bertujuan untuk 

mengidentifikasikan apa saja yang masih kurang dari sistem tersebut untuk 

kemudian dilakukan langkah-langkah perancangan. 
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3. Perancangan Database 

Perancangan database perlu dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang 

berhubungan dengan sistem informasi manajmenen periklanan berbasis web. 

Pembuatan database ini menggunakan aplikasi MySQL. 

 

4. Perancangan Sistem dan Desain Interface 

Perancangan sistem ini menggunakan modote Object Oriented Analysis 

(OOA). Pemodelan perancangan sistem ini menggunakan diagram UML yang 

dilakukan dalam bentuk pembuatan diagram. Diagram yang dirancang adalah 

use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class diagram. 

Untuk perancangan interface sistem informasi manajemen periklanan berbasis 

Web yang akan dibuat dengan menggunakan aplikasi Astah Community untuk 

merancang diagram UML dan Microsoft Office Visio 2007 untuk merancang 

interface sistem. 

 

3.4   Tahap Implementasi dan Pengujian 

1. Pembuatan Coding 

Tahap pembuatan Coding merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan 

pada keadaaan yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan Sistem Informasi 

Manajemen Periklanan berbasis web, sehingga akan diketahui sistem yang 

dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. 

 

2. Tahap pengujian  

Pengujian perangkat lunak (software) menggunakan metode pengujian User 

Acceptance Testing (UAT). Acceptance testing merupakan pengujian yang 

dilakukan oleh pengguna untuk menguji sistem terhadap spesifikasinya. 

Pengguna akhir bertanggung jawab untuk memastikan semua fungsionalitas 

yang relevan telah diuji. 
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3.5   Dokumentasi 

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir ini. 

Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisa dan 

perancangan sistem, dan implementasi dan pengujian sistem. Hasil dari dokumentasi 

ini adalah laporan Tugas Akhir. 


