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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini terdapat metodologi penelitian yang merupakan 

langkah-langkah dalam penyusunan tugas akhir mulai dari proses perencanaan,  

pengumpulan data hingga pembuatan dokumentasi. Metodologi dalam tugas akhir 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

3.1.   Tahap Perencanaan 

   Adapun beberapa tahapan 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. Hal-

hal yang dilakukan untuk perencanaan adalah:  

1. Menentukan judul, tujuan yang akan dicapai, batasan masalah atau ruang 

lingkup yang akan diteliti dan sistematika penulisan laporan. Adapun judul yang 

diangkat ialah Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Alat Berat  

Studi Kasus: PT. Virajaya Riauputra; dan 

2. Merencanakan pengumpulan data (data yang dibutuhkan serta waktu dan alat 

pengumpulan data yang digunakan). Adapun beberapa pengumpulan data yang 

dilakukan seperti pengumpulan data alat berat, pengumpulan data operator/supir 

dan pengumpulan data laporan-laporan yang berkaitan dengan alat berat. 
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Tahapan Kegiatan Hasil 

   

Gambar 3.1. Meteodologi Penelitian 

 

 

Tahap I 

Perencanaan 

Proposal tugas akhir 

Mulai 

Tahap II 

Pengumpulan 

Data 

Tahap III 

Analisa dan 

Perancangan 

 

Tahap IV 

Implementasi 

Tahap V 

Pembuatan 

Laporan 

1. Penentuan Topik 

2. Penentuan 

ObjekPenelitian 

3. Perumusan Masalah 

4. Penentuan Judul 

5. Penentuan Tujuan 

6. Penentuan Rumusan 

Masalah 

 

1. Mengumpulkan Data Alat 
Berat 

2. Mengumpulkan data 

operator/supir 
3. Mengumpulkan laporan-

laporan alat berat 

 

 

 

 

3. Mengumpulkan 

Dokumentasi 

1. Analisa sistem yang sedang 

berjalan 

2. Analisa sistem usulan 

 - Use Case Diagram 
 - Class Diagram 

3. Perancangan sistem 

 - Perancangan Database 

 - Perancanga Struktur Menu 
 - Perancangan Interface 

 

1. Pembuatan Kode Program 
2. Pengujian sistem 

menggunakan Blackbox 
  

Melengkapi laporan 

Data primer dan data 

sekunder 

 

Hasil analisis dan 

rancangan sistem 

 

Sistem informasi 

Manajemen Alat Berat 

Laporan tugas akhir 

Selesai 

 



 
 

31 
 

3.1.1. Penentuan Topik 

 Sebuah topik terbentuk setelah dilakukannya observasi lapangan yang 

telah dilakukan oleh penulis. Dari observasi penulis dapat mencari dan 

menentukan topik apa yang dapat diangkat untuk dibuat pada laporan. 

 

3.1.2. Penentuan Objek Penelitian 

 Menentukan sebuah objek penelitian didasari dari telah didapatnya sebuah 

topik yang telah didapatkan oleh penulis setelah melewati penelitian atau 

observasi langsung ke lapangan. Penelitian ini akan didapatkan data-data yang 

yang dibutuhkan oleh penulis dalam pembuatan laporan. 

 

3.1.3. Penentuan Masalah 

 Menentukan masalah juga didapatkan setelah melakukan penelitian atau 

observasi langsung ke lapangan dan mewawancarai pegawai perusahaan. Setelah 

adanya wawancara dengan pegawai didapatkan beberapa masalah yang dimiliki. 

 

3.1.4. Penentuan Judul 

 Pada pembuatan laporan akan dilakukannya penentuan sebuah judul yang 

akan menjadi dasar tahap dasar laporan ini. Penentuan judul dilakukan setelah 

didapatnya topik pada awal pembuatan laporan. Dari topik yang sudah ditentukan, 

maka judul akan terbentuk. 

 

3.1.5. Penentuan Tujuan 

 Tujuan dari sebuah pembuatan laporan sangat dibutuhkan, karena salah 

satu dasar dari laporan yang akan dibuat. Dari didapatnya tujuan dapat 

menentukan juga penulis membuat laporan ini sebagai tugas akhir.   
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3.1.6. Penentuan Rumusan Masalah 

 Pada penentuan rumusan masalah, penulis terlebih dahulu mencari 

masalah yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara tahap demi tahap 

untuk didapatnya perumusan masalah yang akan dikaji kembali unntuk 

memudahkan pembuatan laporan. 

 

3.2.     Tahap Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan 

laporan penelitian, ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu: 

1. Mengumpulan data-data alat berat langsung ke divisi logistik dengan ibu 

Eka dan wakil kepala pabrik Bapak Adi yang berada di pabrik utama 

Kualu, Kampar. 

2. Mengumpulan data-data pribadi operator/supir yang bertugas 

mengendalikan alat berat langsung ke divisi logistik yang berada di pabrik 

utama Kualu, Kampar. 

3. Mengumpulan data laporan-laporan alat berat dengan mewawancarai 

divisi logistik yang berada di pabrik utama Kualu, Kampar dan divisi 

teknik Ibu Harni dan Bapak Ikbal yang berada di kantor pusat Pekanbaru. 

 

3.2.1. Tahap Pengumpulan Data Alat Berat 

Pada tahap pengumpulan data alat berat dilakukan dengan mewawancarai 

divisi logistik yang berada di pabrik Kualu, Kampar. Pada wawancara 

diperlihatkan apa saja alat berat yang dimiliki pabrik dan jumlah alat berat yang 

juga dimiliki. Untuk melihat hasil wawancara dengan staff PT. Virajaya Riauputra 

dapat dilihat pada Lampiran A.  
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3.2.2. Tahap Pengumpulan Data Operator/Supir 

Untuk tahap pengumpulan data operator/supir dengan melakukan 

wawancara dengan divisi produksi yang berada di kantor pusat. Pada wawancara 

diberikan informasi data-data operator yang bekerja di pabrik PT. Virajaya 

Riauputra. 

 

3.2.3. Tahap Pengumpulan Data Laporan-laporan Alat Berat 

 Pada tahap pengumpulan data laporan-laporan alat berat dengan 

melakukan wawancara dengan divisi tekni yang berada di kantor pusat. Pada 

wawancara dengan divisi teknik, diperlihatkan bentuk laporan-laporan yang 

dibuat dan dimiliki oleh divisi teknik. Untuk melihat hasil observasi lapangan di 

pabrik PT. Virajaya Riauputra dapat dilihat pada Lampiran B.  

 

3.3.    Tahap Analisa dan Perancangan 

 Langkah-langkah untuk menganalisa dan merancang sistem: 

1. Menganalisa sistem yang sedang berjalan. Sehingga dapat diketahui 

permasalahan yang ada  dan mencari solusi bagaimana cara mengatasi 

permasalahan tersebut dengan benar dan efektif. 

2. Analisa kebutuhan sistem. Menganalisa kebutuhan apa saja yang akan 

digunakan pada sistem untuk kemudian digunakan dalam dasar 

perancangan sistem baru dengan rekomendasi manfaat sesuai 

kebutuhan dari instansi terkait. 

3. Analisa sistem usulan. Perancangan sistem usulan menggunakan Use 

Case Diagram, Class Diagram. Dalam pembuatan model sistem 

menggunakan tool Astah. 

 

3.3.1.  Tahap Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 

 Pada tahap menganalisa sistem yang sedang berjalan diketahui pegawai 

yang bekerja dikantor pabrik PT. Virajaya Riauputra saat ini melakukan 

pekerjaannya seperti mengecek kondisi alat berat, mengecek kinerja perwaktu, 

pembukuan alat berat pada sebuah buku yang masing-masing digunakan untuk 
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mendata tentang alat berat yang dimiliki. Untuk membuat laporan saat ini pegawai 

membuatnya pada 2 buah komputer yang dimiliki kantor pabrik tanpa dibekali 

sistem yang dapat membantu kinerja. 

Setiap harinya laporan akan diminta oleh pegawai dari divisi teknik kantor 

pusat, untuk dilihat pendataanya. Pada pengambilan laporan yang dilakukan oleh 

pegawai teknik setiap harinya diketahui menyulitkan kinerja pegawai, disebabkan 

jarak yang ditempuh oleh pegawai divisi teknik dari kantor pusat yang berada di 

Pekanbaru ke kantor pabrik yang berada di Kualu, Kampar. 

Tahap analisa dapat dilihat pada perancangan dua buah UML, yaitu Use Case 

Diagram dan Class Diagram pada bab 4 gambar 4.1 dan gambar 4.2. 

 

3.3.2.  Tahap Analisa Sistem Usulan 

 Tahap analisa sistem usulan yang akan dibuat untuk membantu pegawai 

divisi logistik pabrik dan divisi teknik dari kantor pusat dalam menunjang kinerja 

proses bisnis yang akan dilakukan oleh pegawai. Sistem usulan yang akan dibuat 

agar divisi logistik dapat mendata keperluan pengecekan alat berat setiap harinya 

menjadi lebih mudah dan dapat disimpan pada sebuah sistem yang telah memiliki 

backup system. 

 Untuk menunjang kinerja divisi teknik kantor pusat, sistem yang dibuat 

akan memudahkan pegawai untuk tidak mengambil laporan yang menempuh 

waktu yang cukup lama. Pada sistem usulan akan dibuat memudahkan divisi 

teknik dapat mendapatkan laporan dari pihak kantor pabrik dengan membuka 

menu laporan pada sistem yang akan diusulkan. 

 

3.3.3.  Tahap Perancangan Sistem 

Sistem yang dibuat terdapat menu yang menghubungkan kedua pabrik 

untuk dapat saling meminjam alat berat yang dimiliki sehingga dapat membantu 

pabrik mengurangi pembuangan waktu dikarenakan alat berat yang bisa saja 

terjadi kerusakan ditengah proyek. Menu yang menghubungkan kedua pabrik agar 

dapat saling meminjam guna membantu pegawai logistik yang berada di kantor 

pabrik (pabrik Kualu, Kampar dan pabrik Kandis). Menu digunakan  jika salah 
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satu aset alat berat dalam kondisi perbaikan bengkel atau pun rusak ditengah 

pengerjaan proyek dan membutuhkan alat berat pengganti dalam fitur menu yang 

ada pada sistem. Pada sistem yang dibuat juga memiliki menu yang dapat mendata 

alat-alat berat dengan fitur-fitur seperti registrasi aset yang akan medata aset baru, 

dan penempatan aset yang menyimpan alat-alat berat yang dimiliki pabrik-pabrik 

milik perusahaan. 

 

3.4.   Tahap Implementasi 

1.  Pembuatan Kode Program 

Tahap pembuatan coding merupakan tahap dimana sistem siap 

dioperasikan pada keadaaan yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan 

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Alat Berat, sehingga 

akan diketahui sistem yang dibuat benar-benar dapat menghasilkan 

tujuan yang ingin dicapai. Pada pembuatan coding digunakan tool PHP 

MyAdmin versi 3.5.2. 

2. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan setelah sistem selesai dalam tahap coding. 

Tahap pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Blackbox 

testing (interface dan form validation).  

 

3.5.    Pembuatan Laporan 

  Pada tahap pembuatan laporan, dilakukannya konsultasi dengan 

pembimbing dengan melalui beberapa tahap setiap minggunya. Dimulai dari tahap 

laporan dan sistem yang dibangun. Setelah melakukan konsultasi dengan 

pembimbing, dilanjutkan dengan melakukan melengkapi laporan-laporan yang 

telah diarahkan oleh pembimbing disaat konsultasi. Pembuatan laporan ini 

menggunakan tool Microsoft Office Word 2010. 
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3.5.1.  Uraian dari Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada pabrik utama PT. Virajaya Riauputra yang 

berlokasi di Kualu, Kampar yakni pada divisi pabrik. Penelitian dilakukan untuk 

membantu divisi logistik dalam pengelolaan aset alat berat yang dimiliki oleh PT. 

Virajaya Riauputra di pabrik dan pengelolaan laporan-laporan aset alat berat 

setiap harinya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu pihak 

divisi logistik pabrik Kualu, Kampar dalam meningkatkan kualitas kinerja 

pegawai. 

 

 

 

 


