
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Adapun langkah-langkah atau alur yang ditempuh dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini: 
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3.1.1 Tahap Perencanaan  Penelitian 

Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 

melakukan penelitian, adapun tahap perencanaan pada penelitian ini yaitu: 

1. Mengidentifikasi Masalah 

Peneliti melakukan identifikasi masalah untuk menemukan 

permasalahan yang terjadi pada PT. Epsindo Jaya Pratama (EJP) dan 

melakukan wawancara tehadap anggota tim maintenance. Dimana saat 

ini pencatatan penjadwalan di lakukan secara manual book. Hal 

tersebut menyebabkan sering terjadi keterambatan service akibat 

pencatatan manual book yang membuat tim maintenance terlupa 

dalam penjadwalan service pada waktu berikutnya. 

2. Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mengetahui teorit-teori apa yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti serta 

mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk 

menganalisa proses penjadwalan online. 

3. Menentukan tujuan Tugas Akhir 

Menentukan tujuan tugas akhir berfungsi untuk memperjelas kerangka 

tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian tugas akhir ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan dalam 

proses pencatatan penjadwalan maintanance pada mesin produksi 

pada jadwal berikutnya serta membantu mengingatkan tim 

maintenance terhadap stok ketersediaan sparepart. Sistem informasi 

yang dilengkapi reminder yang telah terkoneksi pada smartphone 

akan memudahkan team maintenance untuk mengingat jadwal service 

pada waktu yang akan mendatang. 

4. Menetukan data yang di perlukan 

Tahapan ini adalah menentukan data yang diperlukan agar 

mempermdah penulis dalam melakukan analisa. 
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3.1.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan 

observasi dilakukan kepada kepala pihak Manajemen Maintanance PT. EJP dan 

pegawai yang memiliki tanggung jawab pada bagian pengoperasian mesin 

produksi mesin. Data yang didapatkan berupa pencatatan jadwal service. data 

yang didapat berupa data penjadwalan service pada lembaran kertas. Setelah data 

yang diperlukan dalam penelitian Tugas Akhir terkumpul, tahap selanjutnya 

adalah tahap analisa. Adapun kegiatan pengumpulan tugas akhir dilakukan dengan 

4 tahapan yaitu:  

1. Menganalisa proses sistem maintanance  

Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisa bagaimana proses 

maintanance yang nanti akan disesuaikan dengan penjadwalan 

maintanance pada buku manual book. Hal ini akan dijadikan sumber 

informasi pada saat analisa. 

2. Pengumpulan Data, Literatur Observasi, dan Wawancara  

Pada tahap ini ada 3 kegiatan yang akan di gunaan untuk 

mengumpulkan data dengan pihak terakait, yaitu: 

a. Observasi  

 Meneliti bagaimana proses penjadwalan yang sedang berjalan 

pada PT.EJP yang mana pada penjadwalan maintanance mesin 

produksi memiliki  waktu rutin yang telah di jadwalkan untuk 

service mesin serta melihat dan mengamati bagaimana karyawan 

memanajemen proses service mesin berdasarkan waktu yang telah 

di jadwalkan. 

b. Wawancara  

 Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi yaitu 

manajer produksi untuk mengajukan pertanyaan pertanyaan 

secara langsung. Metode yang dilakukan untuk wawancara adalah 

dengan metode bebas. Wawancara dilakukan kepada Kepala 

bagian Manajemen Mintanance pada PT. EJP.  
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c. Studi Literatur 

Menggunakan literatur-literatur yang telah ada untuk digunakan 

sebagai referensi atau digunakan sebagai bahan pembanding. 

3.1.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

Setelah melakukan proses pengumpulan data, kemudian terdapat tujuh 

langkah berikutnya dalam kegiatan analisa dan perancangan di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Analisa sistem yang sedang berjalan 

Kegiatan ini merupakan penjelasan dari proses analisa proses 

penjadwalan sevice mesin produksi yang sedang berjalan pada PT. 

EJP Kota Duri.  

2. Analisa Konsep Sistem Informasi Penjadwalan PT. EJP Kota Duri. 

Analisa ini diperlukan dalam pembuatan dokumentasi tugas Akhir ini   

karena dalam laporan nantinya akan mengembangkan sistem 

informasi Reminder penjadwalan service mesin oprasional pada PT. 

EJP. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap sistem harus dilakukan 

secara benar agar hasil dari analisa lebih maksimal. 

3. Analisa sistem usulan  

Kegiatan ini akan memberikan sebuah sistem usulan permasalahan 

yang terjadi selama mengguanakan sistem yang lama. Hal tersebut 

membuat pihak PT.EJP terkhusus dibagian permesianan 

membutuhkan sebuah sistem usulan. 

4. Menggunakan metodologi waterfall dalam pengembangan sistem  

 Mengikuti alur metodologi waterfall dalam proses pengembangan 

sistem. Dimulai dari proses tahapan Requirement Analisys hingga 

Coding.  

5. Design Model Sistem  

 Perancangan sistem menggunakan use case diagram, class diagram, 

sequence diagram, collaboration diagram, activity diagram, dan 

deployment diagram. 
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6. Design Database  

Pada tahap ini dilakukan desain terhadap model relational database, 

dengan menitik beratkan pada pembuatan tabel secara baik tanpa 

mengalami redudansi data. 

7. Design Interface  

Melakukan desain bentuk interface sistem sesuai dengan kebutuhan 

sistem informasi penjadalan maintanance mesin operasional pada 

PT.EJP.  

3.1.4 Tahap Testing Implementasi dan Operasional 

1. Implementasi sistem dan dari hasil dari analisa dan perancangan akan 

di implementasikan melalui proses pengkodingan sistem.  

2. Tahap pengujian 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. Pengujian sistem dilakukan setelah sistem selesai. 

Tahap pengujian dilakukan dengan menggunakan metode 

pengembangan sesuai dengan tahapan testing yang berada pada 

waterfall. 

3.1.5 Tahap Dokumentasi 

Tahap dokumentasi merupakan tahapan dalam membuat laporan penelitian 

tugas akhir dari awal hingga akhir. Barikut ada 2 tahapan yang dilakukan untuk 

melemgkapi proses dokumentasi adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan konsultasi dengan pembimbing penelitian, konsultasi 

terhadap pembimbing sangat diperlukan oleh penulis untuk 

memberikan saran dalam perbaikan-perbaikan pembuatan laporan 

penelitian. 

2. Seluruh data yang diperoleh dan telah dianalisa, maka hasil akhirnya 

didokumentasikan dalam bentuk sebuah laporan, yang nantinya akan 

diujikan kembali dihadapan pembimbing. Data yang telah didapatkan 

sebelumnya, diolah kedalam tulisan yang nantinya diharapkan 

mempunyai nilai informasi mengenai analisa yang dilakukan.  



 

21 

 

 

3.2 Metodologi Pengembangan Sistem Waterfall 

Pada penelitian ini, digunakan metodologi pengembangan sistem waterfall 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. Pada penelitian ini digunakan metode 

pengembangan sistem waterfall, dengan rincian fase adalah sebagai berikut: 

1. Requirement analysis and definition. 

2. System and software design. 

3. Implementation. 

4. Integration and testing. 

Tahapan metodologi pengembangan sistem waterfall dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 berikut ini:  

Tabel 3.1 Pengembangan Sistem Waterfall 
No Tahapan Keterangan 

1 
Requirement Analysis and 

Definition 

Adalah penetapan fitur, kendala dan tujuan sistem 

melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Semua hal 

tersebut akan ditetapkan secara rinci dan berfungsi 

sebagai spesifikasi sistem. 

2 System Design 

Dalam tahapan ini akan dibentuk suatu arsitektur 

sistem berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan 

dan juga mengidentifikasi dan menggambarkan 

abstraksi dasar sistem perangkat lunak dan hubungan-

hubungannya. 

3 Implementation 

Dalam tahapan ini, hasil dari desain perangkat lunak 

akan direalisasikan sebagai satu set program atau unit 

program. Setiap unit akan diuji apakah sudah 

memenuhi spesifikasinya. 

4 
Integration and Testing 

 

Dalam tahapan ini setiap unit program akan 

diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai satu 

sistem yang utuh untuk memastikan sistem sudah 

memenuhi persyaratan yang ada. Setelah itu sistem 

akan dikirim ke pengguna sistem. 

 

 

 

 

 

 

  


