
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap-tahap yang peneliti lakukan. 

Adapun metodologi penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada Alur 

metodologi penelitian Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian 
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Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian: 

3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah proses utuk mementukan hal-hal yang akan 

dikerjakan serta keluaran yang dihasilkan dalam penelitian ini. Ada lima hal yang 

dilakukan pada tahap perencanaan yaitu sebagai berikut: 

1. Mencari Topik 

Hal yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah mencari topik 

permasalahan yang akan diangkat untuk tugas akhir ini. Adapun topik 

yang akan diangkat pada tugas akhir ini yaitu membahas tentang Sistem 

Informasi Industri kecil Menengah Berbasis Android. 

2. Penentuan Objek Penelitian 

Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya menentukan objek 

penelitian. Adapun objek untuk melakukan penelitian ini yaitu pada 

Disperdagtri Kota Pekanbaru. 

3. Perumusan Masalah 

Setelah menetapkan objek penelitian, maka tahap selanjutnya adalah 

mengamati dan mencari permasalahan yang terjadi pada Disperdagtri  

Kota Pekanbaru. 

4. Studi Pustaka 

Kegiatan ini memungkinkan penulis untuk melanjutkan penulisan dalam 

lapora penelitian ini, karena dengan melakukan studi pustakan ini, penulis 

mendapatkan informasi untuk mendukung penulisan yang berkaitan 

dengan topik yang diangkat. 

5. Penentuan Tujuan Penelitian 

Setelah melakukan tahapan-tahapan diatas maka peneliti dapat 

menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplemetasikan 

sebuah sistem informasi berbasis android yang mampu menyajikan data 

spasial yang dapat memberikan data yang akurat yang di butuhkan oleh 

pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan ingin bekerja sama dengan 

industri kecil. 
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3.1.1 Menentukan Data yang diperlukan 

 Dalam pengumpulan data, peneliti mencari data primer dan sekunder yang 

dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Data-data tersebut 

dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

atau pihak pertama, biasanya data primer dapat berupa hasil observasi, 

hasil wawancara. Pada penulisan laporan ini data yang diperoleh langsung 

dari wawancara dengan salah satu pegawai kantor Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian bagian Seksi Kerjasama dan Informasi Indusri. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan sumber data yang sudah ada atau data yang 

diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, data sekunder yang 

diperoleh dari buku-buku, jurnal serta informasi dari internet yang dapat 

digunakan dalam penelitian ini. 

3. Studi Pustaka 

 Studi Pustaka dilakukan dengan mencari referensi agar dapat mengetahui 

teori-toeri yang digunakan untuk meneyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. 

Selain itu, penulis juga dapat mengetahui serta memahami proses dalam 

merancang sebuah sistem. Studi pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan 

seluruh informasi untuk mendukung penelitian ini.  

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Adapun pada tahap pengumpulan data dilakukan beberapa kegiatan, yakni 

wawancara dan studi literatur yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Observasi atau Pengamatan 

Melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk lebih 

mengetahui permasalahan yang diteliti dan kondisi di lapangan. Observasi 

dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 

Perkembangan IKM di Kota Pekanbaru. Teknik yang dilakukan adalah 

dengan cara pengamatan langsung kondisi IKM serta pengambilan data 

posisi atau lokasi IKM yang ada di Kota Pekanbaru. Data yang dihasilkan 
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dalam observasi ini berupa catatan dan visualisasi kondisi IKM di Kota 

Pekanbaru serta dokumentasi posisi lokasinya yang telah dilakukan dapat 

dilihat pada Lampiran B-1. 

2. Wawancara 

Peneliti bertatap muka dan berbincang langsung dengan pihak yang terkait 

langsung dengan perusahaan pada Bidang Perindustrian bagian Seksi 

Kerjasama dan Informasi Industri untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung seperti bagaimana berlangsungnya proses 

pelaporan perkembangan pada Disperdagtri. Hasil wawancara yang telah 

diperoleh dapat dilihat pada Lampiran A-1. Wawancara ini bertujuan 

untuk mengetahui lebih jelas permasalahan yang terjadi pada Disperdagtri 

Kota Pekanbaru.  

3. Studi Literatur 

Menggunakan literatur-literatur yang telah ada seperti jurnal-jurnal 

pendukung dan buku untuk digunakan sebagai referensi atau bahkan 

digunakan sebagai bahan pembanding. Pencarian referensi dilakukan di 

perpustakaan, ataupun secara online melalui internet. Setelah mendapatkan 

referensi, penulis kemudian mencari informasi-informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini dari referensi-referensi yang telah didapat 

sebelumnya. Informasi yang telah didapatkan  dapat digunakan dalam 

penyusunan landasan teori, metodologi penelitian serta dalam 

pengembangan sistem secara langsung. Contoh buku yang diambil salah 

satunya adalah “Rekayasa Perangkat Lunak” yang dikarang oleh Janner 

Simarmata (Yogyakarta, 2010). Contoh jurnal yang diambil yakni “Sistem 

Informasi Geografis Pemetaan UMKM di Sidoarjo berbasis web dan 

android” yang di susun oleh Findawati, Y, dkk Tahun 2015. Pustaka-

pustaka lainnya yang dijadikan acuan dapat dilihat di Daftar Pustaka. 

3.3 Tahap Analisa  

Setelah melakukan proses pengumpulan data, kemudian langkah 

berikutnya adalah kegiatan analisis. Kegiatan analisis yang dilakukan dalam 

tahapan ini terdiri dari tiga tahap sebagai berikut: 
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1. Analisa Sistem yang Berjalan 

Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisa sistem lama yang telah berjalan 

pada Disperdagtri dalam proses membuat sistem IKM Kota Pekanbaru dan 

menyampaikan informasi perkembangan. Kegiatan ini terdiri dari dua 

tahap yaitu: 

a. Identifikasi masalah. 

b. Alur sistem yang berjalan. 

2. Analisa Sistem Usulan 

Kegiatan ini terdiri dari tiga tahap yang dilakukan sebagai dasar tahap 

perancangan. Tahap analisa sistem usulan terdiri dari tiga yaitu: 

a. Gambaran umum sistem usulan. 

b. Identifikasi software yang digunakan. 

3. Analisa Kebutuhan Sistem 

Tahapan ini berguna untuk mengetahui kebutuhan sistem yang diinginkan 

user (pengguna). Tahap analisa kebutuhan sistem terdiri dari dua yaitu: 

a. Analisa kebutuhan data, merupakan analisa data-data yang 

dibutuhkan dalam membangun sistem. 

b. Analisa kebutuhan perangkat, merupakan analisa perangkat yang 

mendukung dalam pembangunan maupun saat pengujian sistem. 

3.4 Tahap Perancangan 

3.4.1 Perancangan Sistem  

Setelah melakukan tahap analisa, tahap selanjutnya adalah melakukan 

tahap perancangan. Pada tahapan ini, perancangan pemodelan sistem yang 

diusulkan di buat menggunakan diagram UML. Adapun batasan diagram yang 

digunakan:  

1. Use Case Diagram. 

2. Activity Diagram. 

3. Seguence Diagram. 

4. Class Diagram. 
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3.4.2 Perancangan Desain  

Setelah melakukan perancangan pemodelan sistem, dilakukanlah 

perancangan desain interface sistem yang akan dibangun. perancangan desain 

interface dilakukan menggunakan Visio dan Balsamiq Mockup. Adapun batasan 

Interface yang digunakan ialah: 

1. Desain Arsitektur Sistem. 

2. Desain Database Sistem. 

3. Desain Interface Sistem. 

3.5 Tahap Coding 

Tahap coding merupakan bagian pembuatan kode-kode program yang 

dibuat berdasarkan seluruh rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap 

pengkodingan ini dilakukan setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan telah di 

olah sesuai kebutuhan untuk membangun sistem informasi IKM berbasis android. 

Pengkodingan dilakukan menggunakan bahasa pemograman PHP. 

3.6 Tahap Implementasi dan Pengujian 

Tahap implementasi merupakan tahap dimana pembangunan sistem 

informasi persediaan barang mulai dilaksanakan. Pembangunan sistem dilakukan 

menggunakan beberapa aplikasi pendukung yakni: Android Studio 3, MySQL, 

Sublime Text, Highchart, Fortune Mobile. 

Pada tahap ini, sistem yang telah selesai dibangun akan di uji coba. 

Tujuannya ialah untuk menjamin sistem yang dibangun sesuai dengan hasil yang 

diharapkan. Pengujian sistem dilakukan dengan metode blackbox, yaitu: proses 

uji sistem ditampilkan dalam bentuk tabel yang didalamnya menjelaskan tentang 

deskripsi pengujian, kondisi awal, prosedur pengujian, data input yang digunakan, 

output yang diharapkan, kriteria evaluasi hasil, hasil yang didapat dan kesimpulan 

pengujian. 

3.7 Tahap Dokumentasi 

 Tahap dokumentasi merupakan tahapan akhir dari alur penelitian. 

Tahapan ini adalah tahapan dalam membuat laporan penelitian dari awal hingga 

akhir. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut: 
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1. Melakukan konsultasi dengan pembimbing penelitian 

Konsultasi terhadap pembimbing sangat diperlukan oleh penulis untuk 

memberikan saran dalam perbaikan-perbaikan pembuatan laporan 

penelitian. 

2. Melengkapi laporan penelitian dari awal hingga akhir. 

3. Selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


