
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.     Tahapan 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 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian 
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Berikut adalah penjelasan dari flowchart di atas: 

3.2      Tahap Perencanaan 

Ada enam bagian dari tahap perencanaan, yaitu: 

1. Penetuan topik 

Setelah melakukan observasi secara langsung ke KPRI UIN SUSKA RIAU 

maka peneliti menentukan topik pada Tugas Akhir ini yaitu Rancang 

Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Online Berbasis Web. 

2. Menentukan objek penelitian 

Setelah menentukan topik penelitian, maka KPRI UIN SUSKA RIAU 

dipilih sebagai objek penelitian untuk Tugas Akhir ini. Karena di KPRI UIN 

SUSKA RIAU tersebut dalam melakukan melakukan pencatatan dan 

pengolahan data koperasi menggunakan aplikasi Desktop yaitu Microsoft 

Excel, sedangkan untuk laporan disimpan dan dicetak dalam bentuk buku 

besar. sehingga segala kegiatan dan proses bisnis hanya bisa dilakukan saat 

jam kerja maka dibutuhkan sebuah website sistem informasi koperasi 

simpan pinjam online berbasis web agar mempermudah proses bisnis yang 

ada. 

3. Perumusan masalah 

Peneliti Mengkaji permasalahan yang terjadi di KPRI UIN SUSKA RIAU 

yaitu tentang pelayanan anggota berbasiswa web agar memudahkan proses 

pengolahan data dan laporan serta melakukan persetujuan peminjaman. 

4. Penentuan judul 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada KPRI UIN SUSKA 

RIAU, maka penulis menentukan judul penelitian sesuai dengan masalah 

yang diteliti. Judul yang akan dibahas yaitu Rancang Bangun Sistem 

Informasi Koperasi Simpan Pinjam Online berbasis Web. 

5. Penentuan tujuan 

Dengan tujuan untuk membangun sistem informasi koperasi simpan pinjam 

online  berbasis web di KPRI UIN SUSKA RIAU. 
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6. Penentuan rumusan masalah 

Permasalahan yang terjadi di KPRI UIN SUSKA RIAU yaitu sistem yang 

berjalan saat ini memiliki beberapa kekurangan yaitu pencatatan dan 

pengolahan data masih menggunakan sistem terkomputerisasi berbasis 

desktop kemudian dicetak dan disimpan dalam buku besar, kegiatan 

transaksi hanya bisa dilakukan pada saat jam kerja seperti melihat data sisa 

angsuran, data Sisa Hasil Usaha (SHU), melihat sisa gaji, dan dana yang 

bisa dipinjamkan, untuk mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan sebuah 

website sistem informasi koperasi simpan pinjam online berbasis web. 

3.3.     Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap dimana penulis akan mengumpulkan data-data 

yang terkait dari KPRI UIN SUSKA RIAU untuk kemudian diolah sebagai bahan 

penelitian. Adapun metode pengambilan data yang dilakukan penulis adalah: 

1. Obeservasi 

Melakukan pengamatan langsung ke KPRI UIN SUSKA RIAU untuk lebih 

mengetahui permasalahan terjadi dan mengamati bagaimana kondisi di 

lapangan. 

2. Wawancara 

Melakukan wawancara secara langsung dengan bendahara KPRI UIN 

SUSKA RIAU yaitu bapak Drs. Zulkifli tentang permasalahan yang ada 

tentang pengolahan data anggota, laporan, data transaksi dan proses 

pengajuan pinjaman. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh dari data internal objek penelitian, seperti data yang 

diperoleh dari buku, jurnal, dan alamat website rujukan yang ada kaitannya 

dengan judul penelitian. 
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3.4.      Tahap Analisa dan Perancangan 

Pada tahap ini ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan yaitu: 

1. Analisa Sistem yang sedang berjalan 

Sistem yang sedang berjalan saat ini di KPRI UIN SUSKA RIAU dikelola 

menggunakan aplikasi desktop yaitu microsoft excel, data yang dikelola 

yaitu data anggota seperti data transaksi, data simpanan, data pinjaman, 

pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang kemudian disimpan dan dicetak 

dalam buku besar, pengajuan pinjaman dilakukan dengan mengajukan 

proposal peminjaman kepada bendahara untuk kemudian disetujui oleh 

ketua, setelah disetujui baru dana bisa dicairkan. 

2. Analisis Kebutuhan Sistem. 

Perangkat keras yang dibutuhkan ini adalah sebagai berikut: 

a. Processor Intel Core i3 2.67 Ghz 

b. Memory RAM 2.00 GB 

c. VGA 512 MB 

d. Hard Disk 500 GB 

e. Monitor dengan resolusi 1366 x 768 

f. Modem 

Perangkat lunak yang dianjurkan: 

a. Sistem Operasi Windows 7 

b. Browser dianjurkan menggunakan Google Chrome 

3. Membuat Pemodelan Sistem dengan UML 

Pemodelan perancangan sistem ini menggunakan diagram UML yang 

dilakukan dalam bentuk pembuatan diagram. Diagram yang dirancang 

adalah use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class 

diagram menggunakan aplikasi StarUML. 

4. Merancang Interface Sistem 

Setelah di buat pemodelan sistem dengan UML, tahap selanjutnya adalah 

merancang interface sistem yang mudah di mengerti serta sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 
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3.5.      Tahap Pengujian dan Implementasi 

Tahap ini terdiri dari dua kegiatan yaitu: 

1. Pengkodingan Sistem 

Tahap pembuatan coding merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan 

pada keadaaan yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan Sistem Informasi 

Koperasi Simpan Pinjam Online berbasis Web, sehingga akan diketahui 

sistem yang dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang ingin 

dicapai. 

2. Pengujian Sistem 

Pengujian menggunakan UAT atau Uji Penerimaan Pengguna adalah suatu 

proses pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan 

dokumen yang dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan 

telah dapat diterima oleh pengguna, apabila hasil pengujian (testing) sudah 

bisa dianggap memenuhi kebutuhan dari pengguna. Proses UAT didasarkan 

pada dokumen requirement yang disepakati bersama. Dokumen 

requirement adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan software yang 

harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini semestinya 

menjadi acuan untuk pengujian. 

3.6.     Tahap 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. 


