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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 dilihat pada Gambar 3.1 berikut: 

 

Gambar 3.1. Metodologi penelitian 
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3.1.    Tahap Perencanaan 

Adapun dalam tahap perencanaan ini hal yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penentuan Topik 

Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan topik permasalahan yang 

akan diangkat pada Tugas Akhir ini. Setelah melakukan observasi maka 

peneliti menentukan topik pada Tugas Akhir ini yaitu membangun Sistem 

Informasi Pemasaran berbasis Web di PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 

2. Penentuan Objek Penelitian 

Setelah menentukan topik penelitian, maka bagian marketing PT. Graha 

Riau Gemilang Pekanbaru dipilih sebagai objek penelitian untuk Tugas 

Akhir ini. 

3. Perumusan Masalah 

 Merumuskan masalah apa yang dikaji dalam Tugas Akhir ini beserta ruang 

lingkup atau batasan masalah pada Tugas Akhir ini. Hasil yang diperoleh 

dari tahap ini adalah berupa rumusan masalah dari Tugas Akhir. 

4. Penentuan Judul 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada objek penelitian, maka 

penulis menentukan judul penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Judul yang akan dibahas yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi 

Pemasaran berbasis Web di PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 

5. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja yang 

menjadi sasaran dari penelitian ini. 

6. Penentuan Rumusan Masalah 

Penentuan Rumusan Masalah dilakukan untuk menentukan masalah apa 

yang mau diselesaikan. 

  Hasil dari tahap perencanaan yang diatas adalah proposal Tugas Akhir. 
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3.2.    Tahap Pengumpulan Data 

1.  Teknik 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, mengamati proses sistem yang sedang berjalan pada bagian 

pemasaran perumahan mulai dari memasarkan perumahan sampai dengan 

pemesanan rumah pada PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru agar 

mempermudah dalam menganalisa data. 

2. Wawancara, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Marketing 

PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru yaitu saudari Failila Andarayana. 

3. Studi Pustaka, dengan mempelajari buku-buku dan jurnal penelitian yang 

sudah ada sebagai referensi, yaitu:  

a. Fahrozi dan Diartono (2015), alumni dan mahasiswa dari Universitas 

Stikubank  Semarang dalam penelitiannya berjudul “ Sistem Informasi 

Pemasaran Rumah Di Graha Permata Surya Mijen Semarang Berbasis 

Web”. 

b. Setiawan dkk, (2009), mahasiswa Universitas Kristen Petra dalam 

penelitiannya berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemasaran 

Dengan Teknologi Short Message Services Pada Tridjaya Kartika 

Property”. 

c. Abidah dkk, (2015), mahasiswi Universitas STMIK Banjarbaru dalam 

penelitiannya berjudul “Desain Sistem Informasi Pemasaran Perumahan 

Pada PT. Griya Rolanda Mandiri Berbasis Web”. 

Hasil dari tahap pengumpulan data di atas adalah data primer dan 

sekunder, sebagaimana hasil data primer yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari objek penelitian yaitu dari PT. Graha Riau Gemilang. Data ini di 

peroleh dengan cara observasi yaitu dengan terjun kelapangan dan dengan 

wawancara. Hasil data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 

kemudian dikumpulkan dan didapat dari buku-buku, jurnal, internet maupun 

literatur yang berhubungan dengan sistem informasi pemasaran pada PT. Graha 
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Riau Gemilang pengumpulan data ini dilakukan dengan  melakukan studi 

literatur. 

3.3.   Tahap Analisa dan Perancangan 

Pada tahap ini ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan yaitu: 

1. Analisa sistem yang berjalan 

Melakukan analisa terhadap sistem yang telah bekerja selama ini di 

perusahaan, khususnya pada pihak marketing perusahaan PT. Graha Riau 

Gemilang Pekanbaru. Seperti, sejauh mana yang dilakukan perusahaan 

dalam bidang pemasaran selama ini dalam melakukan proses memasarkan 

dan pemesanan kepada konsumen mereka, yang selama ini masih dilakukan 

secara face to face  atau bertatap langsung dengan konsumen.  

2. Analisa sistem usulan 

Melakukan analisa terhadap sistem usulan dan beberapa modul yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan dalam menyesuaikan aktifitas pengguna 

sistem. Sistem usulan mempunyai fitur transaksi yang dapat dilakukan 

secara online tanpa harus mendatangi perusahaan terlebih dahulu, 

pemasaran dan pemesanan perumahan menggunakan sistem, serta media 

promosi yang dilakukan lebih efesien menggunakan website. Dalam 

melakukan analisa sistem usulan maka ditemukanlah suatu solusi untuk 

mengatasi masalah yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan, yaitu 

membangun sebuah sistem informasi pemasaran berbasis web untuk 

membantu pihak perusahaan dalam melakukan proses pemasaran dan 

pemesanan perumahan. 

Pada tahap sistem usulan ini menggambarkan perancangan sistem usulan 

dengan tools Unified Modeling Languange (UML), yaitu  dengan beberapa 

tahapan sebagai berikut:  

1. Membuat Use case Diagram 

Di tahap ini peneliti mengambarkan bagaimana sistem yang sedang berjalan 

dan sistem usulan. 
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2. Membuat Activity Diagram 

Di tahap ini peneliti membuat sebuah alur kerja dari satu aktivitas ke 

aktivitas lainnya. Tahap ini sangat berguna ketika kita ingin 

menggambarkan atau menjelaskan bagaimana perilaku dalam berbagai use 

case berinteraksi. 

3. Membuat Sequence Diagram  

Di tahap ini peneliti menjelaskan interaksi objek disusun dalam suatu urutan 

waktu. Peneliti memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya 

terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. 

4. Membuat Class Diagram  

Di tahap ini peneliti memvisualisasikan struktur kelas-kelas dari suatu 

sistem dan memperlihatkan hubungan antar kelas. 

5. Perancangan database dan interface 

Pada tahap perancangan ini yaitu merancang database yang akan digunakan 

dengan menggunakan MySql serta interface sistem yang akan dibangun 

nantinya. 

3.4.    Tahap Implementasi dan Pengujian 

1. Pembuatan Coding 

Tahap pembuatan coding yaitu proses pengkodingan yang akan 

menghasilkan sebuah sistem sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

oleh user sistem. Beberapa perangkat lunak pendukung untuk 

mengimplementasikan sistem ini seperti XAMPP yang digunakan sebagai server 

database. 

2. Pengujian Sistem  

Tahapan pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem 

yang dibuat sesuai dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan satu 

kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Hasil dari 

tahapan ini menggunakan black box testing dan metode UAT. 

 

 

 



36 
 

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. 

 

 


