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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Alur Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian adalah tahap demi tahap proses pengerjaan penelitian 

hingga proses pembuatan laporan tugas akhir, mulai dari tahap perencanaan hingga 

proses dokumentasi. Alur metodologi penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 

Metodologi Penelitian

KegiatanTahap Hasil Instrumen

Mulai

· Identifikasi masalah

· Merumuskan masalah 

dan tujuan penelitian

· Wawancara

· observasi

· Data primer

· Data sekunder
Studi pustakaCommunication

· Analisa sistem yang 

sedang berjalan

· Analisa permasalahan

· Analisa sistemusulan

· Analisa kebutuhan

· Perancangan sistem

· Perancangan struktur 

menu

· Rancangan antar-muka 

(interface)

· Software 

requiremen

· Rancangan 

interface

· OOA

· waterfallModelling

· Pembangunan 

sistem

· Pengujian sistem

· Sistem Informasi 

Manajemen Arsip 

Digital

· Data Pengujian yang 

berhasil

· Data pengujian 

gagal

· PHP

· MySQL

· Black Box

Construction

Tahap 

Dokumentasi

· Konsultasi dan 

bimbingan

· Rangkuman 

dokumentasi alur 

penelitian

· Pembuatan laporan TA

Laporan Tugas Akhir
· Microsoft Office

· Microsoft Visio

Selesai

Planning

· Menentukan 

kebutuhan user

· Menentukan 

kebutuhan instrumen

· Proposal TA

· User requiremen

· Studi pustaka

· Microsoft office

 

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian 
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3.1.1. Communication Phase 

Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan tahap untuk 

mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan customer, 

maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel, maupun 

dari internet. 

Langkah pertama dalam penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi masalah, 

merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, dan menentukan data yang 

dibutuhkan. Adapun rincian tahap ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah 

peneliti melakukan studi literatur untuk mendapatkan permasalahan-

permasalahan yang ada pada Universitas Lancang Kuning (UNILAK). 

2. Merumuskan masalah 

Setelah masalah-masalah di dapatkan, maka masalah dirumuskan dan 

dianalisa untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. 

3. Penentuan tujuan 

Setelah masalah didapat, maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini. 

Sehingga dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi UNILAK. 

4. Menentukan data yang dibutuhkan 

Pada proses ini peneliti menentukan data apa saja yang berkaitan dengan 

pengembangan sistem, kemudian dilakukan pengumpulan data untuk 

kebutuhan pengembangan sistem. 

5. Menentukan Instrumen 

Setelah mendapatkan permasalahan dan data-data yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan penelitian, maka peneliti menentukan instrumen-instrumen 

yang tepat pada tiap tahapan penelitian agar hasil yang diperoleh sesuai 

kebutuhan penelitian sehingga tercipta sistem informasi manajemen yang 

mampu mengatasi permasalahan yang ada. 
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3.1.2. Planning Phase 

Tahapan planning merupakan lanjutan dari proses communication (analysis 

requirement). Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requiremen atau bisa 

dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan 

software, termasuk rencana yang akan dilakukan. 

Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini diperlukan data-data dan 

informasi yang lengkap sebagai bahan pendukung kebenaran materi pembahasan. 

Adapun pada tahap pengumpulan data dilakukan beberapa kegiatan, yaitu observasi, 

wawancara dan studi literatur yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Observasi 

Penulis melihat secara langsung kegiatan, proses bisnis dan prosedur 

penggunaan sistem informasi e-arsip di UNILAK. 

2. Wawancara 

Peneliti bertatap muka, berbincang dan memberikan pertanyaan secara 

langsung dengan penanggung jawab arsip UNILAK  untuk mendapatkan 

informasi terkait pengelolaan dokumen dan arsip serta kebutuhan 

pengembangan sistem. 

3. Studi Literatur 

Peneliti menggunakan literatur-literatur yang ada seperti dokumen dan 

berkas di UNILAK yang berkaitan dengan proses bisnis dan standar 

oprasional prosedur (SOP) pengelolaan arsip untuk digunakan sebagai 

referensi atau bahkan digunakan sebagai bahan pembanding. 

3.1.3. Modelling Phase 

Pada tahap modelling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding, proses ini 

berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi interface, dan 

detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini menghasilkan dokumen yang disebut 

software requiremen. 
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Setelah proses pengumpulan data yang dibutuhkan di dapat, maka langkah 

berikutnya adalah tahap analisa, pada tahap ini digunakan metode Object Oriented 

Analys (OOA) sebagai instrumen pendukung analisa, yang dilakukan pada tahap ini 

diuraikan sebaga iberikut: 

1. Analisis sistem berjalan 

Pada tahap ini, dilakukan analisis sistem yang berjalan saat ini pada 

UNILAK. Dengan mengidentifikasi para pengguna atau aktor yang 

menggunakan dan menjalankan sistem dan cara penggunaan sistem. 

2. Analisa permasalahan 

Setelah dilakukan analisis sistem yang berjalan saat ini pada UNILAK, 

maka didapati permasalahan yang timbul selama penggunaan sistem 

yaitu, pada sistem e-arsip yang sedang berjalan tidak terdapat menu untuk 

menambah atau menghapus tipe arsip, kategori arsip, penambahan divisi, 

class arsip, , standarisasi arsip dan kelola user. 

3. Analisis sistem usulan 

Untuk mengatasi permasalahan yang adapada sistem e-arsip pada 

UNILAK, maka dilakukanlah analisis sistem usulan. Setlah dilakukan 

analisis dapat di ambil suatu solusi yaitu mengembangkan sistem 

informasi manajemen arsip digital berbasis web. Diharapkan solusi 

sistem yang diusulkan ini bisa meminimalisir atau bahkan mengatasi 

permasalahan yang terjadi pada UNILAK. 

4. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dimulai dengan melihat dan mencari keseluruhan apa 

yang dibutuhkan oleh sistem yang nantinya diimplementasikan kedalam 

bentuk website. Perancangan sistem sangat penting karena website harus 

mampu berinteraksi dengan elemen-elemen lain seperti hardware dan 

database. 
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5. Analisa Kebutuhan Sistem 

Merupakan proses pengumpulan kebutuhan sistem. Untuk memahami 

dasar dari program yang akan dibuat, untuk mengetahui ruang lingkup 

informasi, fungsi-fungsi yang dibutuhkan, kemampuan kinerja yang ingin 

dihasilkan dan perancangan antarmuka sistem tersebut. 

6. Perancangan 

Perancangan sistem merupakan proses bertahap yang memfokuskan pada 

empat bagian penting, yaitu: struktur data, arsitektur piranti lunak, detil 

prosedur, dan karakteristik antarmuka pemakai. 

3.1.5. Construction Phase 

 Tahap construction merupakan proses implementasi kode (coding) dan 

pengujian (testing).  

1. Coding atau pengkodean meruapakan penerjemaah desain dalam bahasa 

yang bisa dikenali oleh komputer. Programmer akan menerjemaahkan 

transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan 

tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software, artinya 

penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. 

2. Testing, Pengujian ini menggunakan metode Black Box. Proses ini akan 

menguji kode program yang telah dibuat dengan memfokuskan pada 

bagian dalam piranti lunak. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua 

pernyataan telah diuji dan memastikan juga bahwa input yang digunakan 

akan menghasilkan output yang sesuai. Metode uji dapat diterapkan pada 

semua tingkat pengujian perangkat lunak seperti: unit, integrasi, 

fungsional, sistem dan penerimaan. Pengujian pada Black Box berusaha 

menemukan kesalahan seperti: 

a. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

b. Kesalahan interface 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 
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d. Kesalahan kinerja 

e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

3.1.7. Tahap Dokumentasi 

Tahap dokumentasi merupakan tahapan dalam membuat laporan penelitian dari 

awal hingga akhir. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Melakukan konsultasi dengan pembimbing penelitian 

Konsultasi dengan pembimbing sangat diperlukan peneliti untuk 

memberikan saran dalam perbaikan-perbaikan pembuatan laporan 

penelitian. 

2. Melengkapi dan menyelesaikan laporan penelitian dari awal hingga akhir 

3.2. Peralatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini membutuhkan peralatan yang mendukung dalam 

pembangunan sistem yaitu, perangkat lunak (software) dan perangkat keras 

(hardware). 

3.2.1. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkatlunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Xampp v3.2.1, 

Astah Community v6.6.3, Ms.Office 2010, Microsoft Visio 2010, Sistem operasi 

Windows 7 32bit, browser yang digunakan adalah Google Chrome. 

3.2.2.  Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian  ini adalah perangkat keras 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Processor Intel Core 2 duo 

2. RAM 2GB 

3. HDD 500GB 

4. Keyboard 

5. Mouse 

6. Printer Canon IP 19800 
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