
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

 Pada bab ini, menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan untuk 

membahas permasalahan pada penelitian ini. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh dalam tugas akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Metode Penelitian Menggunakan V-Model  

(Sumber: Graham dkk, 2006) 
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3.2  Perumusan Masalah 

Pada tahap ini merupakan tahap dasar yaitu merumuskan permasalahan 

tentang topik penelitian dalam penilaian pemberian pembiayaan murabahah 

kepada anggota pembiayaan yang akan dioperasikan dengan sistem pendukung 

keputusan. 

3.3 Tahapan Pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan dengan pengumpulan data-data yang ada di 

perusahaan tersebut. Semua tahap pada proses pengumpulan data-data tersebut 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. 

1. Wawancara 

 Proses wawancara dilakaukan kepada kepala pembiayaan dan 

karyawan bagian analisa pembiayaan (account Officer) BMT Al-Iittihad 

Rumbai untuk mendapatkan kriteria-kriteria dalam menetukan kelayakan 

serta perangkingan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. 

2. Observasi 

 Kegiatan observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke 

objek penelitian untuk lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di 

tempat penelitian.  

3. Studi Pustaka 

 Pencarian Studi Pustaka dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui gambaran dalam menyelesaikan permasalahan yang akan 

diteliti, serta mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat dalam 

menerapkan suatu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

3.4 Pengembangan Sistem 

 Tahapan yang ada pada V-Model dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 

pengembangan sistem dan tahap pengujian sistem. Tahap pengembangan sistem 

terdapat lima tahapan yaitu user requirements, system requirements, global 

design, detailed design dan implementation. Sedangkan tahap pengujian sistem 
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terdiri dari empat tahapan yaitu component testing, integration testing, system 

testing dan acceptance testing 

3.4.1 Tahap  Pengembangan Sistem 

 Terdapat lima tahapan Pada tahap pengembangan sistem yang dilakukan 

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

implementaton. Adapun penjelasan dari tahapan pada tahap pengembangan sistem 

sebagai berikut. 

1. User Requirements 

Pada tahapan ini merupakan tahapan pertama yang dilakukan adalah 

menggambarkan kebutuhan/harapan pengguna terhadap sistem yang akan 

dikembangkan. 

2. System Requirements 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yaitu menguraikan keadaan dan 

situasi yang ada pada objek penelitian sehingga menjadi sebuah informasi 

yang dapat diinterprestasikan. Tahap system requirements dikenal juga 

sebagai tahap mendefinisikan rencana aplikasi. Adapun tahap-tahapanya 

sebagai berikut: 

a. Melakukan identifikasi masalah yang terjadi pada sistem yang sedang 

berjalan pada saat ini. 

b. Analisa kebutuhan data yang diperlukan dalam pembuatan sistem 

pendukung keputusan 

Tahapan-tahapan yang lebih rinci dalam melakukan analisis dapat dilihat 

pada Bab 4. 

3. Global Design 

Setelah mengetahui definisi aplikasi yang akan dibuat, yang meliputi 

analisis terhadap sistem, maka tahapan berikutnya adalah melakukan 

perancangan (design). Perancangan di sini dimaksudkan untuk membuat 

pemodelan terhadap aplikasi baru yang dapat mewakili sistem yang 

berjalan saat ini di BMT Al-Ittihad Rumbai, global design meliputi 

sebagai beriktut: 
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a. Model Fuzzy AHP 

1. Menentukan stuktur hirarki masalah yang akan dipecahkan dan 

menentukan matriks berpasangan antar kriteria dan menguji 

konsistensinya. 

2. Matriks berpasangan yang nilainya konsisten dikonversi kedalam 

skala TFN. 

3. Menentukan nilai fuzzy sintesis prioritas. 

4. Menghitung nilai vektor dan nilai ordinat. 

5. Menentukan nilai bobot vektor fuzzy. 

6. Normalisasi nilai bobot vektor fuzzy ahp. 

b. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem menggunakan Unified Modelling Language 

(UML) meliputi: 

1) Perancangan Use Case Diagram 

2) Perancangan Sequence Diagram 

3) Perancangan Activity Diagram 

4) Perancangan Class Diagram 

Perancangan sistem dengan menggunakan UML dapat dilihat pada 

Bab 4. 

c. Perancangan Database 

merancang tabel basis data yang akan digunakan. Perancangan ini 

tentang tabel, field data atribut yang akan digunakan dalam database 

system. Perancangan database dapat dilihat pada Bab 4. 

4. Detailed Design 

Pada tahap detailed design, dilakukan pembagian design sistem menjadi 

modul-modul yang lebih kecil. Modul merupakan sebuah atribut tunggal 

dari perangkat lunak yang berisi instruksi-instruksi yang melakukan suatu 

fungsi tertentu dan sudah mewakili penyimpanan dan struktur data yang 

jelas. Untuk memenuhi kebutuhan sistem modul-modul ini akan disatukan 

kembali. Untuk mempermudah dalam coding sistem maka hal ini harus 

dilakukan. Selanjutnya dilakukan pembuatan perancangan interface yang 
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meliputi halaman-halaman yang ada di dalam sistem. Pembahasan 

mengenai detailed design dapat dilihat pada Bab 4. 

5. Implementation 

Proses implementasi sistem adalah pembuatan modul yang telah dirancang 

sebelumnya sesuai dengan bahasa pemograman yang digunakan dalam sistem 

yang akan dibangun. Implementasi system akan dilakukan dengan spesifikasi 

berikut: 

 Operating System : Windows 7 

 Memory    : 4 Gb 

 Bahasa pemrograman : PHP  

 Database   : Mysql.  

 Pembahasan mengenai implementation dapat dilihat pada Bab 5. 

3.4.2 Tahap Pengujian Sistem 

Pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi akan dijalankan, tahap ini 

diperlukan untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai serta untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai dengan hasil analisis dan 

perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan apakah sistem tersebut sesuai 

dengan yang diharapkan. Tahap ini terdiri dari lima tahapan pengujian yaitu 

component testing, integration testing, system testing, acceptance testing dan 

operational testing. Berikut adalah penjelasan dari tahapan pada tahap pengujian 

sistem. 

1. Component Testing 

Component testing juga dikenal sebagai unit, pengujian program yang 

mencari kesalahan serta memverifikasi fungsi perangkat lunak. Biasanya 

component testing terjadi dengan akses kode yang sedang diuji dan dengan 

dukungan pengembangan, seperti alat uji kerangka atau debug. Setelah 

ditemukan kesalahan, biasanya dilakukan perbaikan pada kodingan 

tersebut (Graham dkk, 2006). Pembahasan mengenai component testing 

dapat dilihat pada Bab 5. 
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2. Integration Testing 

Integration testing yaitu menguji antarmuka antar komponen. Pengujian 

integrasi harus dibedakan dari kegiatan integrasi lainnya. Idealnya penguji 

harus memahami arsitektur dan mempengaruhi perencanaan integrasi. Jika 

integration testing direncanakan sebelum komponen atau sistem dibangun, 

mereka dapat dikembangkan dalam urutan yang diperlukan untuk 

pengujian yang paling efisien (Graham dkk, 2006). Integration testing 

dapat dilakukan dengan pengujian blackbox seperti spesification based 

testing. Pembahasan mengenai integration testing dapat dilihat di Bab 5. 

3. System Testing 

Tahapan selanjutnya setelah integration testing adalah melakukan 

pengujian terhadap keseluruhan sistem untuk mengecek apakah tahap 

integrasi antar modul sistem berjalan. 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk 

memastikan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan. Pengujian sistem 

sebenarnya adalah serangkaian pengujian yang berbeda-beda yang tujuan 

utamanya adalah untuk sepenuhnya mewujudkan sistem berbasis komputer 

(Pressman, 2015). Meskipun masing-masing pengujian memiliki tujuan 

yang berbeda, semua pengujian yang dilakukan untuk memverifikasi 

bahwa semua elemen sistem telah terintegrasi dengan baik dan 

menjalankan fungsi yang telah ditetapkan (Pressman, 2015).  

Pengujian sistem berkaitan dengan kegiatan seluruh sistem sebagaimana 

ditentukan oleh ruang lingkup proyek atau produk yang dikembangkan 

(Graham dkk, 2006). System testing  dilakukan kepada aplikasi yang telah 

selesai dikembangkan. Pada tahap ini, dilakukan pengujian blackbox 

testing terhadap keseluruhan sistem. Pembahasan mengenai pengujian 

sistem ini dapat dilihat pada Bab 5. 

4. Acceptance Testing 

Acceptance testing merupakan tahapan terakhir dari proses pengujian 

sistem sebelum diterima ataupun digunakan oleh pihak yang diteliti. Pada 

tahap ini sistem diuji secara blackbox (pengujian lapangan) oleh user. Pada 
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tahapan ini pengembangan sistem selesai dilakukan apabila telah lolos uji 

acceptance testing. Pembahasan mengenai acceptance testing dapat dilihat 

pada Bab 5. 

5. Operational System 

Operational system adalah pemeliharaan sistem setelah digunakan selama 

beberapa tahun. Pengembangan dan proses uji yang dilakukan sama 

dengan sebelumnya, yaitu dilakukan pengujian ulang component testing, 

integration testing, system testing, dan acceptance testing. Proses 

pemeliharaan biasanya dilakukan untuk memperbaharui sistem yang 

sebelumnya (Graham dkk, 2006). 

3.5 Penyusunan Laporan 

 Adapun tahap terakhir dari tugas akhir ini adalah tahap pembuatan 

laporan. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Melengkapi Laporan Tugas Akhir 

Tahap ini melakukan konsultasi terhadap Pembimbing tugas akhir. 

Hal ini sangat diperlukan karena banyak masukan atau saran dari 

pembimbing yang sebelumnya tidak diketahui oleh penulis, selanjutnya 

menulis laporan sesuai sistematika penulisan proposal. 

2. Mempresentasikan Hasil Tugas Akhir 

Seluruh data yang diperoleh dan telah dianalisa, maka hasil 

akhirnya didokumentasikan dalam bentuk sebuah laporan. 
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