
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1. Bahan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Hotel Hermes One Kota Subulussalam yang 

terletak di Jl. Lintas Barat Sumatra Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi penelitian 

tersebut dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa kemudahan 

dalam mengakses tempat penelitian.  

3.2. Jenis dan Sumber Data  

Prosedur pengambilan data penelitian ini mengguanakan data primer dan 

sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Manajemen Hotel 

Hermes One Kota Subulussalam. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis tempuh 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Merupakan teknik pengumpulan data yang langsung dalam bentuk tanya 

jawab dengan pihak Management Hotel yaitu Hermes One Hotel 

Subulussalam. 

2. Dokumentasi 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan topik penelitian 

yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yang akan dilakukan dan 

tergambar pada Gambar 3.1: 

3.4. Tahap Perencanaan  

Sebelum suatu sistem informasi dikembangkan, terlebih dahulu dimulai 

dengan adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk pengembangan sistem itu 

sendiri. Tanpa adanya perencanaan yang baik, pengembangan sistem tidak akan  
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3.5. Flowchart Metodologi Penelitian  

 Tahapan Kegiatan  Hasil/Tools 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap perencanaan merupakan pedoman 

untuk melakukan pengembangan sistem. 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti menentukan 

masalah untuk penelitian serta membatasi permasalahan yang akan diteliti. 

Adapun cara yang dilakukan untuk menentukan atau menemukan masalah 

yaitu dengan melakukan observasi, melakukan wawancara kepada pihak 

manajemen hotel dan yang terlibat dalam pembangunan sistem informasi 

ini. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya masalah dan 

mengidentifikasi kebutuhan pihak manajemen perusahaan terhadap sistem 

informasi e-CRM yang akan dibuat 

2. Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan agar lebih memahami dan membantu dalam 

membangun sistem informasi e-CRM pada hotel, dengan mencari referensi 

tentang implementasi e-CRM dengan metode framework of dynamic dalam 

jurnal EECCIS oleh  Rika yunitarini, dkk (2012), Jurnal SEMASSI Vol.1 

Oleh Shiyami Milwandhari (2011), jurnal sistem informasi Vol. 6 oleh 

Adelia, Jimmy Setiawan (2011), CRM dan e-CRM dalam buku E-

Business, E-Commerce oleh  Candra dan Dadang (2013), Essential of 

CRM oleh Bryan Bergeron (2002), Handbook of CRM oleh  Adrian Payne 

(2005), Framework of Dynamic CRM: Lingking Marketing with 

Information Strategy oleh CH Park dan YG Kim (2003) , Managing 

Customer Relationships A Strategic Framework oleh Don Peppers dan 

Martha Rogers (2004). 

3. Menentukan Batasan Masalah  

Setelah mengetahui implementasi sistem informasi e-CRM dari literatur 

buku studi kepustakaan, lalu menentukan masalah untuk penelitian serta 

membatasi permasalahan yang akan diteliti. Adapun cara yang dilakukan 

untuk menentukan atau menemukan masalah yaitu dengan melakukan 

observasi, melakukan wawancara kepada pihak manajemen perusahaan. 

Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya masalah dan 
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mengidentifikasi sistem informasi yang layak untuk diterapkan di 

perusahaan nantinya. 

4. Menentukan Data yang Diperlukan  

Adapun data-data yang dikumpulkan pada saat penelitian adalah 

menentukan data sekunder dan primer, adapun data-data tersebut adalah: 

a. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari sumber 

aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang dijadikan responden 

dalam penelitian ini. Adapun data primer dari penelitian ini adalah 

tentang proses memperoleh pelanggan baru (acquire), meningkatkan 

hubungan dengan pelanggan (Retain), dan memperluas pelanggan 

(Expansi) yang telah diterapkan, kekurangan dan permasalahan apa 

saja yang menjadi kendala selama proses acquire, retain, dan  expansi. 

Pada penulisan laporan ini data primer didapat langsung dari observasi 

di perusahaan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 

pihak manajemen yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi 

yang akan dibuat. 

b. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sehingga tinggal 

mencari dan mengumpulkan. Adapun data sekunder yang diperoleh 

adalah data dari buku-buku, jurnal dan informasi dari internet yang 

berhubungan dengan e-CRM, dan metode framework of dynamic.  

3.6. Tahap Pengumpulan Data  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data pada perusahaan. Pada 

penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik. adapun 

teknik dan data yang dikumpulkan adalah: 

1. Observasi dilakukan pada perusahaan  untuk mengamati keadaan sesuai 

topik yang akan diteliti. Pada tahap ini menggunakan lembaran observasi 

sebagai acuan pengamatan yang berisi tentang kondisi manajemen saat ini 

dan aspek-aspek yang dilihat seperti organisasi dan manajemen, 

pemasaran sumber daya manusia, ekonomi, teknologi serta konsumen dan 

pesaing  
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2. Wawancara, Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan daftar 

wawancara dengan butir pertanyaan yang ditujukan kepada pihak 

manajemen untuk mengetahui implementasi e-CRM yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Selain itu wawancara ini juga dilakukan untuk 

mendapatkan kendala yang biasanya dihadapi oleh manajemen dan 

pelanggan pada saat proses acquire, dan retain. Wawancara dilakukan 

terhadap manajemen perusahaan. Permbahasan yang ada pada butir-butir 

pertanyaannya adalah tentng permasalahan yang ada pada saat pelayanan. 

3. Studi pustaka, Selain pada tahap persiapan, studi pustaka juga dilakukan 

pada tahap pengumpulan data untuk menambah referensi data sebagai 

pendukung permasalahan pada penenlitian ini. 

3.7. Tahap Analisis dan Perancangan  

Adapun tahapan analisis dan perancangan pada penelitian ini adalah: 

1. Analisis sistem yang sedang berjalan dengan analisis SWOT. Metode 

SWOT digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengetahui dan 

menggambarkan kelemahan, kekuatan, ancaman dan kesempatan yang ada 

pada perusahaan yang telah menerapkan CRM pada saat ini.  

2. Metode membangun sistem Desain penelitian ini dimodelkan dengan 

menggunakan sebuah framework yang disebut framework of dynamic 

CRM  

3.8. Alat Bantu Perancangan Sistem  

Dalam perancangan sistem, yang dibutuhkan adalah alat bantu khusus 

dalam proses perancangan. Rancangan yang digunakan ialah UML. Dengan 

membuat tiga diagram yaitu, use case diagram, activity diagram, dan sequence 

diagram.  

3.9. Bentuk Rancangan dari e-CRM  

Sistem yang dirancang ini memenuhi tahap CRM: 

1. Tahap Akuisisi  

Strategi mendapatkan pelanggan dengan fase akuisisi adalah pelanggan 

akan melakukan registrasi langsung didalam website hotel yang telah 
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tersedia. Pada fase ini pihak manajemen hotel akan memfilter pelanggan 

menjadi dua yaitu pelanggan personal dan pelanggan perusahaan yang 

telah melakukan kerja sama.  

2. Tahap Retensi 

Pada tahapan ini memungkinkan pelanggan akan mendapatkan service 

khusus jika telah melakukan transaksi pemesanan kamar hotel lebih dari 

lima kali transaksi adapun free service yang diberikan berupa free karoke, 

free laundry, free breakfast, free lunch dan free dinner.  

3.10. Tahap Pengujian dan Implementasi Sistem  

Adapun tahap dari pengujian dan implementasi sistem sebagai berikut: 

1. Rencana Pengujian  

Pembuatan coding merupakan tahap dimana program dibuat menggunakan 

bahasa dalam pemograman, untuk sistem informasi e-CRM menggunakan 

bahasa pemograman PHP, HTML, sedangkan untuk database yang 

digunakan adalah MySQL. 

Pengujian perangkat lunak software menggunakan metode pengujian black 

box. Pengujian black box berfokus pada fungsional perangkat lunak 

(software) yang dibuat. Adapun tujuannya yaitu: pengujian proses 

eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Test case 

adalah yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan 

yang belum pernah ditemukan sebelumnya.. dengan demikian pengujian 

blackbox memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan 

serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan persyaratan 

fungsional untuk suatu program. 

Pengujian blackbox berusaha menemukan kesalahan dalam kategori 

sebagai berikut: 

a. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 

b. Kesalahan interface. 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

d. Kesalahan kinerja. 

e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi. 
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2. Hasil Pengujian  

Pengujian terhadap sistem telah dilakukan dan berhasil dilakukan dengan 

baik, bebas dari kesalahan sintak dan secara umum diperoleh hasil yang 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

3. Implementasi Sistem 

Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem agar sistem dapat 

dioperasikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan tahap 

dari pengembangan sistem yang telah dilaksanakan. Proses implementasi 

e-CRM dengan metode framework of dynamic CRM pada sistem informasi 

hotel dilakukan dengan menggunakan bahasa dan pemograman PHP. 

3.11. Tahap Dokumentasi  

Pembuatan dokumentasi laporan sesuai dengan format penyusunan laporan 

tugas akhir yang berlaku. Pada tahap ini semua hasil yang didapat selama 

penelitian didokumentasikan sehingga menjadi laporan tugas akhir. 


