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Gambar 3.1 merupakan metodologi penelitian yang merupakan langkah-

langkah dalam penyusunan tugas akhir ini. Metodologi penelitian merupakan 

suatu kerangka dan asumsi yang dilakukan dalam sebuah penelitian. 

3.2 Langkah-langkah Metodologi Penelitian 

3.2.1 Tahap Perencanaan 

Untuk mengembangkan sebuah sistem, terlebih dahulu dimulai dengan 

adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk pengembangan sistem itu sendiri. 

Jika tidak memiliki perencanaan yang baik, pengembangan sistem tidak akan 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal-hal yang dilakukan pada  

perencanaan pembangunan sistem adalah: 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan wawancara kepada 

costumer service di PT. Suka Fajar Pekanbaru, kemudian mencatat apa saja 

permasalahan yang terjadi pada proses yang telah dilakukan selama ini. 

2. Menentukan tujuan penelitian 

Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini. 

3. Menentukan batasan masalah 

Penentuan batasan masalah dalam penelitian berfungsi agar pembahasan 

tidak terlalu meluas dan fokus terhadap permasalahan yang telah ditentukan. 

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan 

topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi  

Melakukan pengamatan langsung ke lapangan agar mempermudah dalam 

menganalisis data untuk perancangan sistem. Observasi dengan melihat 

langsung proses yang ada di PT. Suka Fajar terutama sesuai dengan topik 

peneliti. 
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2. Wawancara 

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. 

 

3. Studi Literatur 

Merupakan instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan jurnal, buku, skripsi dan referensi lainnya yang dapat 

mendukung topik penelitian. 

3.1.1. Tahap Analisa dan Perancangan 

Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan dan langkah-langkah yang harus 

dilakukan yaitu: 

1. Analisa Sistem Yang Diguanakan Pada Saat Ini 

 Analisa ini bertujuan untuk mengetahui proses sistem yang ada di PT. Suka 

Fajar Pekanbaru. 

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 pengembangan. Dalam tahap 

perancangan dan design sistem ini yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagi berikut: 

a. Perancangan UML 

Perancangan ini Digunakan untuk pengembangan berorientasi objek dan 

hasilnya adalah use case diagram, actifity diagram, sequence diagram dan 

clas diagram. 

b. Perancangan Database 

Pada tahap ini di lakukan perancangan database  
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c. Perancangan Interface 

Pada tahap ini dilakukan perancangan bentuk interface program yang 

dibuat, perancangan interface ini meliputi perancangan tampilan (form) 

yang diinginkan serta menu-menu yang terdapat dalam program nantinya. 

d. Coding 

Membuat program dengan bahasa pemrograman  PHP, dan untuk web 

database adalah My SQL. 

3.1.2. Implementasi dan Pengujian 

Tahap implementasi pada sistem ini merupakan proses pengkodingan yang 

akan menghasilkan sebuah sistem sehingga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya oleh pengguna sistem. Dalam pembuatan sistem tahap yang dilaukan 

pertama yaitu melakukan pembuatan kode program dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP v5.5.19 dengan framework Bootstrap v2.0.4 dan untuk 

pengkodingan menggunakan bantuan tools Sublime Text 3. Untuk pembuatan 

aplikasi webview menggunakan aplikasi web open source MIT App Inventor 2. 

Pengujian sistem dilakukan setelah sistem selesai dalam tahap coding. Tahapan 

pengujian sistem ini di lakukan menggunakan metode Black Box Testing dan User 

Acceptance Test (UAT) dengan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai 

dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan apakah 

sistem tersebut sesuai dengan yang di harapkan. 

3.1.3. Dokumentasi 

Setelah semua tahapan pembangunan sistem dilakukan, maka langkah 

selanjutnya yang peneliti lakukan adalah tahap dokumentasi dan menyusun 

laporan. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan semua proses yang telah 

dilalui mulai dari studi literatur, perencanaan, perancangan design, coding. 

Sehingga akan menghasilkan laporan tugas akhir atau skripsi dan dokumentasi 

dari perancangan, pembangunan aplikasi dan pengujian. 


