
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan untuk membahas 

permasalahan pada penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 

tugas akhir ini akan dijelaskan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian Menggunakan V-Model 
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Dibawah ini adalah keterangan dari Gambar 3.1, yaitu: 

3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah proses untuk memutuskan hal-hal yang akan 

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

yang dilakukan pada tahap perencanaan, yaitu: 

1. Mencari Topik 

Hal yang 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 

Pengawasan Usaha Sektor Perdagangan di Pekanbaru. 

2. Penentuan Objek Penelitian 

Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya yaitu menentukan objek 

penelitian. Adapun objek untuk melakukan penelitian ini adalah bidang 

tertib perdagangan dan perindustrian pada Disperdagtri Kota Pekanbaru . 

3. Perumusan Masalah 

Tahap selanjutnya adalah mengamati dan menentukan masalah apa saja 

yang akan dibahas dengan cara mengamati kegiatan yang ada pada  

Disperdagtri Kota Pekanbaru. Salah satu masalah yang ada pada 

Disperdagtri Kota pekanbaru terkait dengan pengawasan usaha sektor 

perdagangan yaitu kurangnya informasi pengawasan perdagangan yang 

diberikan kepada stakeholder, hal ini disebabkan karena belum adanya 

sistem pendataan bidang usaha perdagangan serta penyebaran bidang 

usaha perdagangan yang ada di Kota Pekanbaru. 

4. Studi Pustaka 

Kegiatan ini memungkinkan penulis untuk melanjutkan penulisan dalam 

laporan penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan 

informasi yang dapat digunakan dalam mendukung penulisan yang 

berkaitan dengan topik yang diangkat.   

5. Penentuan Tujuan Penelitian 

Setelah tahapan-tahapan diatas telah dilakukan, maka dapat ditetapkan 

tujuan penelitian ini yaitu merancang dan membangun sistem informasi 
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pengawasan usaha sektor perdagangan yang memanfaatkan teknologi 

android sehingga sistem dapat diakses oleh pegawai yang diberi tugas 

melakukan pengawasan usaha perdagangan di Kota Pekanbaru. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data  

Dalam tahap pengumpulan data peneliti melakukan beberapa kegiatan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian. Ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam tahap pengumpulan data, 

yaitu: 

1. Wawancara 

Pada tahap pengumpulan data ini, metode yang digunakan yaitu metode 

pengumpulan data wawancara tidak terstruktur. Peneliti bertatap muka dan 

berbincang langsung dengan bagian khusus tertib perdagangan dan 

perindustrian yaitu Kasi Pengawasan Perdagangan untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung seperti bagaimana berlangsungnya 

proses pengawasan serta bagaimana penentuan lokasi pengawasan yang 

selama ini telah dilakukan.  Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui 

lebih jelas permasalahan yang terjadi dalam proses pengawasan usaha 

sektor perdagangan di Kota Pekanbaru. Hasil wawancara akan disajikan 

pada bagian lampiran. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan 

sistem informasi (system requirements) dengan melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian dalam hal ini yaitu bidang tertib 

perdagangan dan perindustrian Disperdagtri Kota Pekanbaru untuk lebih 

mengetahui permasalahan yang diteliti. Mengamati proses yang sedang 

berjalan saat ini yang meliputi pembuatan laporan hasil pengawasan yang 

telah dilakukan serta proses rekapitulasi pengawasan. Observasi dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis sistem 

yang berjalan dan menentukan rancangan pengembangan baru yang akan 

dibangun agar tetap sinkron dengan sistem yang sudah ada.  
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3. Studi Literatur 

Dalam penelitian ini, studi literatur didapat melalui beberapa sumber yaitu 

buku serta  jurnal-jurnal pendukung untuk digunakan sebagai referensi 

atau bahkan digunakan sebagai bahan pembanding. Pencarian referensi 

dilakukan di perpustakaan, ataupun secara online melalui internet. Selain 

itu juga dilakukan pencarian terhadap data pendukung  yang terkait dengan 

masalah pengawasan perdagangan seperti Undang-Undang serta Peraturan 

Menteri RI.  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 “Rancang Bangun Sistem Informasi Persebaran dan Potensi Bidang 

Usaha Perdagangan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Surabaya” yang di susun oleh Sasmita, dkk Tahun 2015. Pustaka-pustaka 

lainnya yang dijadikan acuan dapat dilihat di Daftar Pustaka. 

3.3 Metode Pengembangan Sistem 

Setelah melakukan proses pengumpulan data, kemudian langkah 

berikutnya adalah tahap pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem 

yang digunakan adalah metode V-Model. metode V-Model ini dipilih  karena 

model ini menekankan pada pengujian/ validasi terhadap setiap tahapan system 

life cycle. Pada metode pengembangan sistem menggunakan V-model ini terdiri 

dari dua tahapan yaitu tahap pengembangan sistem dan tahap pengujian sistem. 

3.3.1 Tahap Pengembangan Sistem  

Pada tahap pengembangan sistem ini terdapat lima tahapan yang dilakukan 

yaitu user requirements, system requirements, global design, detailed design dan 

implementation. Berikut adalah penjelasan dari tahapan pada tahap 

pengembangan sistem: 
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1. User Requirements  

Tahap ini merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam pengembangan 

sistem, yaitu menggambarkan kebutuhan/harapan pengguna terhadap 

sistem yang akan dikembangkan. Tahapan yang lebih rinci dalam 

melakukan analisis dapat dilihat pada Sub Bab 4.1.1. 

2. System Requirements  

Merupakan tahapan awal yang akan dilakukan dalam pengembangan 

sistem, yaitu kegiatan yang menguraikan keadaan dan situasi yang ada 

pada objek penelitian sehingga menjadi sebuah informasi yang dapat 

diinterpretasikan. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap mendefinisikan 

rencana sistem. Pada tahap ini ada beberapa hal yang akan dilakukan, 

yaitu: 

a. Pengamatan terhadap sistem yang sedang berjalan di bidang tertib 

perdagangan dan perindustrian Disperdagtri Kota Pekanbaru dalam 

proses pengawasan perdagangan. 

b. Melakukan identifikasi masalah yang terjadi pada sistem saat ini. 

c. Mendeskripsikan gambaran umum sistem, menentukan alur sistem 

usulan serta kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.  

Tahapan yang lebih rinci dalam melakukan analisis dapat dilihat pada Sub 

Bab 4.1.2. 

3. Global Design 

Setelah mengetahui definisi sistem yang akan dibuat, maka tahapan 

berikutnya adalah melakukan perancangan (design). Perancangan ini 

dimaksudkan untuk membuat pemodelan sistem baru yang dapat  

mewakili sistem yang berjalan saat ini di bidang tertib perdagangan dan 

perindustrian Disperdagtri Kota Pekanbaru. Pada tahap global design ini 

akan dilakukan perancangan sistem serta perancangan database. 

a. Perancangan Sistem 

Teknik perancangan yang digunakan untuk perancangan sistem adalah 

Object-Oriented Analisys and Design (OOAD) dengan menggunakan 

empat diagram Unified Modelling Language (UML) yaitu use case 
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diagram, class diagram,  squence diagram dan activity diagram. Alat 

atau tool yang digunakan dalam pembuatan keempat diagram untuk 

perancangan sistem ini yaitu Microsoft Visio 2013. Perancangan 

sistem dapat dilihat pada Sub Bab 4.1.3. 

b. Perancangan Database 

Pada tahap ini akan diuraikan database yang  dirancang untuk 

pembuatan sistem usulan. Perancangan database dapat dilihat pada 

Sub Bab 4.1.3. 

c. Arsitektur Sistem 

Pada tahap ini akan diuraikan Arsitektur sistem informasi pengawasan 

usaha perdagangan. Perancangan arsitektur sistem dapat  dilihat pada 

Sub Bab 4.1.3. 

4. Detailed Design 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan interface sistem yang meliputi 

halaman-halaman yang ada didalam sistem informasi pengwasan usaha 

sektor perdagangan. Perincian detailed design dapat dilihat pada Sub Bab 

4.1.4. 

5. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap keseluruhan aplikasi 

setelah pengkodean (coding) pada setiap modul selesai dilakukan. Pada 

prinsipnya setiap desain sistem yang telah dirancang memerlukan sarana 

pendukung yaitu berupa peralatan yang berperan untuk menunjang 

penerapan sistem pada instansi atau perusahaan terkait. Peralatan yang 

dibutuhkan antara lain perangkat keras (hardware) berupa komputer serta 

perangkat lunak (software) yang digunakan untuk mengoperasikan sistem. 

Kebutuhan sarana pendukung ini disesuaikan dengan perangkat yang 

digunakan untuk menjalankan sistem. Perincian implementation dapat 

dilihat pada Sub Bab 5.1.  

3.3.2 Tahap Pengujian Sistem  

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat 

sesuai dengan hasil analisis dan perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan 
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apakah sistem tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Tahap ini terdiri dari 

empat tahapan pengujian yaitu component testing, integration testing, system 

testing, dan acceptance testing. Berikut adalah penjelasan dari tahapan pada tahap 

pengujian sistem: 

1. Component Testing 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap kode-kode program untuk 

memastikan kebenaran program tersebut. Tujuan dilakukannya pengujian 

ini yaitu untuk mencari kesalahan yang mungkin terjadi karena salah tulis 

atau kesalahan pemrograman. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh 

programmer dalam hal ini adalah penulis yang juga sebagai programmer. 

Kegiatan ini disebut juga dengan debugging yang digunakan untuk 

mencari posisi kesalahan dari kode program. Pada penelitian ini aspek uji 

component testing ini yaitu functionality. Perincian mengenai component 

testing dapat dlihat pada Sub Bab 4.2.1. 

2. Integration Testing 

Pengujian yang dilakukan pada subsistem, pengujian ini difokuskan untuk 

mendeteksi kesalahan interface. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari 

ketidaksesuaian interface modul dengan integrasi antar link-link dalam 

sistem. Aspek uji pada integration testing yaitu functionality. Perincian 

mengenai integration testing dapat dlihat pada Sub Bab 4.2.2. 

3. System Testing 

Pengujian ini dilakukan terhadap keseluruhan sistem. Kegiatan ini 

dilakukan untuk memastikan integrasi antar modul sistem dapat berjalan 

dengan baik. Pada tahap ini pengujian dilakukan dengan teknik pengujian 

blackbox testing (pengujian mandiri) dengan aspek uji yaitu functionality. 

Perincian mengenai system testing dapat dlihat pada Sub Bab 4.2.3. 

4. Acceptance Testing 

Pengujian ini dilakukan secara blackbox testing (pengujian lapangan) oleh 

pengguna sistem. Aspek uji pada pengujian ini yaitu functionality. 

Pengujian ini merupakan proses verifikasi terhadap software yang 

dibangun sehingga menghasilkan dokumen yang dapat dijadikan sebagai 
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bukti bahwa software yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh 

pengguna. Perincian mengenai acceptance testing dapat dilihat pada Sub 

Bab 4.2.4. 

3.4 Tahap Dokumentasi 

Tahap dokumentasi merupakan tahapan dalam membuat laporan penelitian 

dari proses awal hingga akhir. Hasil dari tahap dokumentasi ini adalah laporan 

tugas akhir. Tahapan dokumentasi terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

1. Melakukan konsultasi dengan pembimbing penelitian. 

Konsultasi terhadap pembimbing sangat diperlukan untuk mendapatkan 

saran dalam perbaikan-perbaikan pembuatan laporan penelitian. 

2. Melengkapi laporan penelitian dari awal hingga akhir. 

3. Selesai. 

 


