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Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilalui peneliti 

mulai dari pengumpulan data sampai dengan penarikan kesimpulan yang 

membentuk sebuah alur yang sistematis. Tahapan penelitian dipaparkan pada 

flowchart dibawah ini: 
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3.1 Tahap Perencanaan 

 Sebelum suatu sistem informasi dikembangkan, terlebih dahulu dimulai 

dengan adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk mengembangkan sistem itu 

sendiri. Tanpa adanya perencanaan yang baik, pengembangan sistem tidak akan 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap perencanaan merupakan pedoman 

untuk melakukan pengembangan sistem. 

3.1.1 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan dilakukan melalui observasi pengamatan 

terhadap sistem prosedur pengurusan tugas akhir yang ada di Jurusan Teknik 

Industri Uin Suska Riau. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui serta 

memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan prosedur pengurusan 

Tugas Akhir serta wawancara terhadap beberapa mahasiswa dan Koordinator Tugas 

Akhir tentang proosedur pengurusan Tugas Akhir Jurusan Teknik Industri Uin 

Suska Riau pada saat ini.  

 

3.1.2  Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori yang 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga mencapai tujuan penulisan. 

Penulis menjadikan jurnal ilmiah, buku-buku literatur dan beberapa referensi tugas 

akhir sebagai bahan untuk studi pustaka. 

 

3.1.3  Identifikasi Masalah 

 Setelah permasalahan diketahui melalui penelitian pendahuluan dan 

didukung oleh teori-teori yang ada maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

identifikasi terhadap permasalahan tersebut.  

 Berdasarkan identifikasi masalah maka dapat diketahui penyebab dari 

permasalahan tersebut adalah adanya proses prosedur Tugas Akhir di Jurusan 

Teknik Industri Uin Suska Riau masih menggunakan sistem manual yang mana 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah tugas akhir harus mencari informasi dan 



III-3 
 

melakukan pengurusan prosedur yang berbelit belit serta banyak menghabiskan 

waktu. 

 

3.1.4  Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah merupakan hasil dari identifikasi masalah yakni berupa 

pertanyaan yang nanti akan diperoleh jawaban melalui tahapan pengolahan data dan 

berakhir pada kesimpulan. Rumusan masalah yang telah dibuat mengarah pada 

perencaan pengembangan sistem informasi pengelolaahn persediaaan dengan 

metode yang diusulkan. 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan maka dapat 

dirumuskan bagaimana merancang sistem informasi Tugas Akhir Teknik Industri 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang efisien dan efektif. 

  

3.1.5 Tujuan Penelitian 

 Penetapan tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai 

dalam upaya menjawab segala permasalahan yang sedang diteliti. Suatu 

penelitian perlu menetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan terukur. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi Tugas Akhir 

Teknik Industri Universitas Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

3.2 Tahap Peengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses yang 

terjadi. Hasil observasi berupa kegiatan, kejadian, objek, dan kondisi 

tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu 

aktivitas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Objek penelitian pada 

penelitian ini adalah Sistem Pengurusan Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan 

Teknik Industri Uin Suska Riau. 
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2.  Wawancara 

Pada tahap pengumpulan data ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

Koordinator TA yang ada di Jurusan Teknik Industri UIN SUSKA RIAU.  

Dalam melakukan penelitian data digunakan sebagai bahan rujukan dalam 

memecahkan pokok permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini  data yang 

dibutuhkan adalah data premier dan sekunder. 

1. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian 

secara langsung. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan mengamati 

secara langsung dan meminta keterangan serta mewawancarai koordinator 

Tugas Akhir dan mahasiswa yang terlibat, adapun data yang diperoleh 

adalah data prosedur pengurusan Tugas Akhir yang ada di Jurusan Teknik 

Industri Uin Suska Riau yang mana data yang diperoleh tersebut berupa 

kekurangan dan kelebihan sistem tugas akhir yang ada saat ini serta data 

keluhan keluhan mahasiswa yang berada pada sistem tersebut.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diamati oleh peneliti. Data 

ini berasal dari historis perusahaan/Instansi. Informasi yang didapatkan dari 

jenis data ini adalah informasi yang telah tersedia diperusahaan/Instansi. 

Adapun data yang diperoleh dari perusahaan/instansi ini ada berupa data 

Data Dosen (Nama Dosen dan Inisial Dosen, NIP/NIK Dosen, 

Keahlian/Topik Kajian Dosen) Jurusan Teknik Industri Uin Suska Riau, 

Data Mahasiswa (Nama Mahasiswa yang Mendaftar TA, NIM, No. Hp, 

Judul TA)  dan flowchart Prosedur Tugas Akhir Jurusan Teknik Industri Uin 

Suska Riau. 

 

3.3 Tahap Analisis, Perancangan dan Implementasi 

Tahapan analisa merupakan bagian dari penelitian yang melakukan 

sejumlah kegiatan analisa terhadap keadaan dan situasi yang ada pada objek 

penelitian. Tahap perancangan sistem merupakan tahapan dalam membuat rincian 
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sistem hasil dari analisis menjadi suatu bentuk perancangan agar dimengerti oleh 

pengguna (user). dan perancangan adalah sebagai berikut: 

 

3.3.1 Analisis Sistem Lama 

 Analisis prosedur atau proses sistem, memberikan gambaran tentang sistem 

yang saat ini sedang berjalan. Pada deskripsi alur sistem ini kita akan membuat dan 

akan mengetahui alur sistem prosedur pengurusan tugas akhir yang ada pada saat 

ini di Jurusan Teknik Industri Uin Suska Riau dengan data yang sudah kita dapatkan 

dari Jurusan Teknik Industri Uin Suska Riau. penggambaran alur sistem dimulai 

dari mengetahui siapa yang terlibat didalam sistem tersebut seperti mahasiswa, 

dosen dan koordinator. 

 

3.3.2 Analisis Sistem yang Diusulkan 

Setelah selesai membuat alur sistem maka selanjutnya membuat deskripsi 

alur sistem usulan untuk memberikan gambaran tentang sistem yang akan kita 

rancang. Analisis sistem usulan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana 

cara kerja sistem yang akan di rancang. Tahapan ini berguna untuk menjelaskan 

gambaran umum dari sistem yang diusulkan,  menganalisa  kebutuhan dari 

Mahasiswa ataupun kooordinator dan menganalisa kebutuhan sistem serta terdapat 

beberapa posedur yang nantinya akan ditambah ataupun dikurangi agar sistem 

terjalan dengan baik. 

 

3.3.3 Data Flow Diagram 

 Langkah ini dimulai dari mengetahui data yang dibutuhkan pada masing-

masing prosedur seperti prosedur pengajuan outline yang membutuhkan data judul, 

topik kajian dan tim reviewer. Hal tersebut dilakukan untuk semua prosedur yang 

telah diusulkan pada langkah sebelumnya. 
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3.3.4 Pembuatan E-R Diagram 

 Setelah data masing-masing prosedur diketahui maka langkah selanjutnya 

adalah menggambarkan keterkaitan antara data yang ada pada prosedur satu dengan 

prosedur lainnya. 

  

3.3.5 Pembuatan Relasi Database 

 Langkah ini dimulai dari membuat database (basis data) yang diberi nama 

Sistem Informasi Tugas Akhir Teknik Industri kemudian dilakukan pembuatan 

tabel-tabel yang sesuai dengan kebutuhan data antara lain, tabel berkas, tabel daftar 

seminar, tabel daftar TA, tabel dosen, tabel koordinator, tabel mahasiswa, tabel 

nilai, tabel outline dan tabel sidang. Dari tabel-tabel tersebut dihubungkan 

keterkaitan antara tabel satu dengan yang lainnya menggunakan ketentuan database 

relationship. 

 

3.3.6 Merancang Aplikasi Antar Muka 

 Langkah ini dimulai dengan menentukan halaman tampilan apa saja yang 

dibutuhkan pada sistem informasi ini, yang pertama tampilan antar muka login atau 

index, tampilan halaman untuk koordinator dan tampilan halaman untuk 

mahasiswa. 

  

3.3.7 Implementasi 

 Pada tahap implementasi ini proses yang akan dilakukan adalah 

menampilkan tampilan yang ada pada sistem yang telah dibuat tadinya. Tampilan 

yang akan di Implementasikan meliputi form login, beranda, profil, daftar 

pembimbing dan penguji, daftar mahasiswa, pendaftaran, daftar nilai, dan bukti 

penyerahan laporan. 

 

3.4 Tahap Pengujian Sistem 

 Pada pengujian / implementasi ini  bertujuan untuk menemukan kesalahan-

kesalahan atau kekurangan-kekurangan pada perangkat lunak yang diuji. Pengujian 
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ini akan dilakukan dijurusan Teknik Industri Uin Suska Riau untuk menjalankan 

sistem prosedur tugas akhir. 

 

3.5. Tahap Penulisan Laporan 

Tahapan ini adalah tahapan penyusunan laporan mulai dari perencanaan 

sistem informasi sampai dengan pembangunan dari sistem informasi. 

 


