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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah mulai dari proses 

pengumpulan data sampai didapatkan hasil akhir dalam penelitian tugas akhir ini. 

Adapun metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penilitian 
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3.2 Langkah-Langkah Metodologi Penelitian 

3.2.1 Tahap Perencanaan 

Sebelum suatu informasi dikembangkan, terebih dahulu dimulai dengan adanya 

suatu kebijakan adan perencanaan untuk mengembangkan sistem itu sendiri. Tanpa 

adanya perencanaan yang baik, pengembangan sistem tidak akan berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Tahap perencanaan merupakan pedoaman untuk melakuakan 

pengembangan sistem. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan adala: 

1. Menentukan Topik 

Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan topik permasalahan yang akan 

diangkat pada Tugas Akhir ini. Setelah melakukan observasi maka peneleliti 

menentukan topik pada Tugas Akhir ini yaitu membangun Sistem Informasi 

Mananjemen Aset. 

2. Menentukan Objek Penelitian 

Setelah menentukan topik penelitian, maka Pondok Pesantren Umar Bin 

Khattab Pekanbaru sebagai objek penelitian untuk Tugas Akhir ini. 

3. Perumusan Masalah 

Merumuskan masalah apa yang dikaji dalam Tugas Akhir ini beserta ruang 

lingkup atau batasan masalah pada Tugas Akhir ini. Hasil yang diperoleh dari 

tahap ini adalah berupa rumusan masalah dari Tugas Akhir. 

4. Penentuan Judul 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada objek penelitian, maka 

penulis menentukan judul penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. Judul 

yang akan dibahas yaitu Rancang Bangun Sistem Infomasi Manajemen Aset. 

5. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas tentang apa saja yang menjadi 

sasaran dari penelitian ini 

6. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dilakukan untuk menuntukan masalah apa yang mau 

diselesaikan. 
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3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

Menentukan sumber data yang dibutuhkan yaitu studi literatur dengan cara 

membaca buku-buku diantaranya : 

1. Analisis dan desain sistem 

2. Membuat sistem informasi barbasis WEB dengan PHP 

3. Konsep Metode perancangan sistem 

Memperoleh data dari tools pengumpulan data: 

a. Wawancara yaitu instrumen dalam pengumpulan data dengan cara 

mewawancarai elemen terkait seperti Ketua Sarana dan Prasarana Pihak 

Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Pekanbaru dengan Bapak Agus Salim. 

b. Observasi yaitu instrumen dalam pengumpulan data dengan cara melihat 

secara langsung / mempelajari catatan dokumentasi sebagai pendukung data 

tambahan. Data yang dapat diperoleh dari dokumen berupa data arsip aset 

Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Pekanbaru. 

c. Kajian Pustaka merupakan isntrumen pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan jurnal, buku, referensi lainnya yang dapat 

mendukung dasar penelitian. 

3.2.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

Langkah untuk menganalisa dan merancang sistem: 

1. Analisa sistem yang berjalan 

Yaitu mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang telah ada dan 

digunakan pada tempat penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam 

penyelesaian masalah. 

2. Analisa sistem baru 

Menganalisa permasalahan yang telah dianalisa pada proses analisa sistem yang 

berjalan untuk kemudian digunakan dalam dasar perancangan sistem baru 

dengan rekomendasi manfaat sesuai kebutuhan dari isntansi terkait. 
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3. UML 

Menjemahkan hasil dari analisis sistem baru menjadi gambar-gambar yang 

disebut dengan model sistem melalui diagram UML seperti usecase diagram, 

sequence diagram, activity diagram dan class diagram. 

4. Desain database 

Pada tahap ini dilakukan desain terhadap model relational database, dengan 

menitik beratkan pada pembuatan tabel secara baik tanpa mengalami redudansi 

data. 

5. Desain struktur menu 

Mendesain struktur menu yang akan digunakan di dalam sistem, kegiatan ini 

dilakukan juga berdasarkan dokumentasi dari pihak isntansi. 

6. Desain Interface 

Melakukan desain bentuk interface sistem dengan kebutuhan instansi. 

3.2.4 Tahap Implementasi dan Pengujian 

1. Pembuatan Coding 

Tahap pembuatan coding merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan 

pada keadaaan yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan Sistem Informasi 

Manajemen Aset, sehingga akan diketahui sistem yang dibuat benar-benar 

dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. 

2. Pengujian Sistem dengan Blackbox Testing 

Pengujian dilakukan dengan blackbocx testing, tahapan pengujian ini di 

lakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem yang dibuat sesuai dengan hasil 

analisis dan perancangan serta menghasilkan satu kesimpulan apakah sistem 

tersebut sesuai dengan yang di harapkan. 

3. Pengujian sistem dengan User Acceptance Testing 

Yaitu pengujian yang dilakukan oleh pengguna dari sistem untuk memastikan 

fungi-fungsi yang ada pada sistem tersebut telah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
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3.2.5 Dokumentasi 

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir ini. 

Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data, analisa dan 

perancangan sistem, dan implementasi dan pengujian sistem. Hasil dari dokumentasi 

ini adalah laporan Tugas Akhir. 

 


