
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Alur Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada beberapa tahap-tahap yang akan dilakukan. 

Seperti tergambar pada gambar 3.1 dibawah ini : 

 

Gambar 3.1 Alur metodologi penelitian 



35 

 

3.1.1 Tahap Perencanaan 

Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap prosedur kerja dari PT. 

Jaya Sentrikon Indonesia, pengamatan dilakukan pada cara kerja di pergudangan 

bagaimana cara pemesanan bahan baku yang dilakukan oleh PT Jaya Sentrikon, 

bagaimana pengelolaan bahan baku yang dilakukan oleh PT. Jaya Sentrikon, serta 

bagaimana distribusi barang yang dilakukan oleh PT. Jaya Sentrikon guna untuk 

keperluan perancangan sistem. Diperlukan suatu perencanaan yang baik untuk 

mendapatkan sistem yang diinginkan jika perencanaan dilakukan tidak baik, maka 

perancangan sistem tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena 

tahap perencanaan merupakan pedoman dalam melakukan perencanaan sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tahap perencanaan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

diidentifikasikan masalah – masalah yang ada sebagai berikut: 

a. Pengelolaan bahan baku yang ada digudang sering mengalami 

kendala seperti stok habis sehingga perusahaan bisa mengalami 

penundaan produksi. 

b. Pengelolaan bahan baku masih dilakukan secara manual dimana 

pencatatan dilakukan pada buku yang nanti akan dipindahkan ke 

Microsoft office excel. 

c. Kurangnya informasi mengenai persediaan bahan baku sehingga 

terjadi keterlambatan pemesanan bahan baku kembali. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena, penelitian ini 

berkenaan dengan fakta-fakta. Dalam penelitian ini tidak diperbolehkan 

mengada-ada, semuanya harus sesuai dengan keadaanya. Adapun tujuan 

dari menentukan jenis penelitian adalah agar peneliti dapat mengetahui 

tujuan, proses serta hasil yang diharapkan dari sebuah penelitian. Untuk 

mengetahui jenis penelitian ini, maka dilakukan pendekatan observasi dan 

wawancara di PT. Jaya Sentrikon Indonesia. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan agar penulis lebih memahami dan membantu 

dalam membangun sistem informasi pengendalian persediaan bahan baku 

pada PT. Jaya Sentrikon dengan mencari referensi dalam jurnal dan buku. 

4. Menentukan Batasan Masalah 

Setelah mengetahui sistem informasi manajemen persediaan barang 

dari literatur buku pada studi kepustakaan, penulis menentukan masalah 

untuk penelitian serta membatasi permasalahan yang akan diteliti. Adapun 

cara yang dilakukan untuk menentukan atau menemukan masalah yaitu 

dengan melakukan observasi, melakukan wawancara kepada pihak yang 

bersangkutan. 

5. Memilih  Data yang Digunakan 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari sumber 

aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini. Data primer dari penelitian ini 

adalah manajemen persediaan bahan baku yang dilakukan oleh PT. 

Jaya Sentrikon. Pada penulisan laporan ini data primer didapat 

langsung dari pihak PT. Jaya Sentrikon Indonesia. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sehingga penulis 

tinggal mencari dan mengumpulkan. Adapun data sekunder yang 

diperoleh penulis adalah data dari buku-buku, jurnal dan informasi 
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dari internet yang berhubungan dengan sistem manajemen 

persediaan menggunakan metode EOQ. 

3.1.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan beberapa teknik. Adapun teknik dan data yang dikumpulkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 Sebelum melakukan wawancara, akan dipersiapkan daftar pertanyaan- 

pertanyaan yang ditujukan kepada pihak yang akan diwawancarai 

untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan kebutuhannya. Selain 

itu, wawancara ini juga dilakukan untuk mendapatkan kendala yang 

biasanya dihadapi oleh pihak PT. Jaya Sentrikon Indonesia.  

2. Observasi 

Observasi ini dilakukan PT. Jaya Sentrikon Indonesia. Pada tahap ini 

penulis menggunakan lembaran observasi sebagai acuan 

pengamatan.yang berisi tentang desain sistem, saat observasi maka 

penulis akan melihat secara langsung bagaimana proses yang 

berlangsung saat ini dan memastikan ketepatan dari topik masalah 

yang diangkat. 

3. Studi Pustaka 

Selain pada tahap persiapan, studi pustaka juga dilakukan pada tahap 

pengumpulan data untuk menambah referensi data sebagai pendukung 

permasalahan pada penelitian ini. Informasi didapat dari buku- buku 

catatan dan sumber lain yang berhubungan dengan sistem informasi 

pengendalian bahan baku. 

3.1.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisa. Tahapan 

ini merupakan tahapan inti dari penulisan laporan tugas akhir ini. Adapun 

kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut: 
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1. Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 

Analisa yang dilakukan terhadap sistem manajemen persediaan bahan 

baku yang dilakukan oleh PT. Jaya Sentrikon Indonesia. 

2. Analisa Konsep Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang. 

Analisa ini diperlukan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini, karena 

dalam laporan ini nantinya akan mengembangkan sistem informasi 

manajemen persediaan bahan baku yang ada pada PT. Jaya Sentrikon 

Indonesia. Pemahaman terhadap sistem harus dilakukan secara benar 

agar hasil dari analisa maksimal. 

3. Analisa Sistem Usulan 

Kegiatan ini merupakan memberikan sebuah sistem usulan dari 

permasalahan yang terjadi selama penggunaan sistem lama. 

4. Design Model Sistem 

Perancangan sistem menggunakan usecase diagram, class diagram, 

sequence diagram dan activity diagram. 

5. Design Database 

Pada tahap ini dilakukan desain terhadap model relational database, 

dengan menitikberatkan pada pembuatan tabel secara baik tanpa 

mengalami redudansi data. 

6. Design Form 

Tahapan melakukan desain terhadap form yang akan digunakan 

didalam sistem yang disesuaikan dengan bentuk form manual ataupun 

mengikuti dokumentasi dari perusahaan. 

7. Design Menu Structure 

Mendesain struktur menu yang akan digunakan di dalam sistem, 

kegiatan ini dilakukan juga berdasarkan dokumentasi dari instansi. 

8. Design Interface 

Melakukan desain bentuk interface sistem sesuai dengan kebutuhan 

instansi terhadap sistem. 
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3.1.4 Tahap Implementasi dan Testing System 

Tahap implementasi merupakan tahap pembuatan Coding, yaitu desain-

desain diterjemahkan ke dalam kode. Program komputer ditulis dengan suatu 

bahasa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tahap pengujian 

dilakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai dengan hasil 

analisis dan perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan apakah sistem 

tersebut sesuai dengan yang diharapkan. 

Testing sistem dilakukan dengan menggunakan metode blackbox testing 

yaitu testing terhadap interface. 

3.1.5 Tahap Dokumentasi 

Pembuatan dokumentasi laporan sesuai dengan format penyusunan laporan 

tugas akhir yang berlaku. Pada tahap ini semua hasil yang didapat selama 

penelitian didokumentaskan sehingga menjadi laporan tugas akhir. 

3.2 Metode Pengembangan Sistem  

Dalam pengembangan sebuah sistem dibutuhkan sebuah metodologi dalam 

pengembangan sistem tersebut. Ini berguna untuk menentukan teknis atau cara 

yang harus dilakukan secara sistematis dalam mengerjakan sistem dan 

penyelesaian suatu permasalahan yang dikenal dengan istilah algoritma serta 

dapat berguna sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dilakukan selama 

pengembangan sistem ini. 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah dengan 

menggunakan model Waterfall yang merupakan metode pengembangan yang 

menunjukkan pendekatan, sistematis sekuensial untuk pengembangan perangkat 

lunak yang dimulai dengan spesifikasi pelanggan persyaratan dan berlangsung 

melalui perencanaan konstruksi, pemodelan dan penyebaran, yang berpuncak 

pada dukungan terus-menerus dari perangkat lunak selesai. 


