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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Metodologi Penelitian Tugas Akhir 

Proses metodologi penelitian ini adalah merupakan langkah-langkah dalam 

penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga pembuatan 

dokumentasi Tugas Akhir. Berikut adalah Gambar 3.1 Metodologi Penelitian: 
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               Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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Berdasarkan Gambar di atas, berikut ini penjelasan langkah-langkah 

metodologi penelitian Tugas Akhir. 

3.1.1 Tahap Perencanaan 

 Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah: 

1. Perumusan Masalah 

Melakukan peninjauan ke tempat penelitian yaitu di Dinas Perhubungan 

dan langkah dalam pembuatan sistem informasi yang akan diteliti untuk 

mengamati dan mencari permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan 

saat ini. 

2. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini.  

3. Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mengetahui teori-teori apa yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan dasar-

dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk menganalisa, merancangan, 

dan membangun Sistem Informasi perizinan angkutan ini. 

3.1.2 Tahap Pengumpulan Data  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk lebih mengetahui 

mengenai permasalahan yang diteliti. Dari data yang dikumpulkan akan dapat 

diketahui mengenai kebutuhan sistem yang ada saat ini. Data-data dapat diperoleh 

melalui wawancara langsung dan dengan cara melihat langsung dilapangan. 

Dalam hal ini objek penelitian berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Inhil. 

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

a. Meneliti profil instansi yang membahas tentang, visi, misi, dan tujuan 

yang akan menjadi dasar untuk menganalisa, menyusun rancangan untuk 

membuat Sistem Informasi Perizinan Angkutan ini. 
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b. Melihat serta meneliti penggunaan sistem informasi perizinan angkutan 

yang ada di Dinas Perhubungan Kab. Inhil untuk mengetahui 

permasalahan yang ada pada sistem tersebut. 

c. Meneliti pandangan pihak terkait serta user terhadap penggunaan sistem 

informasi yang telah ada. 

2. Wawancara 

Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi yaitu Ibu 

Saptawita, SE untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. 

Wawancara dilakukan di Dinas Perhubungan dan dapat dilihat pada 

Lampiran A. 

3. Studi Pustaka 

Menggunakan pustaka-pustaka yang telah ada untuk digunakan sebagai 

referensi atau bahkan digunakan sebagai bahan pembanding. 

3.1.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

Pada tahap ini dilakukan analisa dan perancangan sistem informasi 

perizinan angkutan dengan menggunakan metode pengembangan sistem model 

waterfall, perancangan sistem informasi perizinan angkutan menggunakan 

pendekatan berbasis objek dengan tools UML yang menghasilkan 4 diagram, dan 

perancangan antarmuka aplikasi akan menggunakan aplikasi Balsamic Mockups  

yang menghasilkan rancangan untuk setiap fitur dan subsistem data lengkap yang 

nantinya akan menjadi rancangan dari sistem yang akan dibangun. 

3.1.4 Tahap Pembuatan Sistem dan Penulisan Laporan 

 Pada tahap ini yang dilakukan adalah membangun sistem informasi 

perizinan angkutan dengan mengikuti rancangan yang telah dibuat. Setelah itu 

tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan dokumentasi secara 

kesuluruhan dengan harapan hasil pembuatan sistem informasi perizinan angkutan 

laut dan sungai ini dapat berguna dan dipakai sebagai peningkatan kinerja Dinas 

Perhubungan kedepannya. Proses dokumentasi secara keseluruhan itu dituangkan 

kedalam bentuk sebuah Laporan Tugas Akhir. 

 

 

 


