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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1   Proses Alur Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah mulai dari proses 

pengumpulan data sampai didapatkannya hasil akhir dalam Penelitian Tugas 

Akhir ini. Adapun metodologi penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Metodologi Penelitian 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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1.2 Metodologi Penelitian 

1.2.1 Tahap Perencanaan 

Berikut hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah: 

1. Identifikasi masalah 

 Setelah mendapatkan topik, maka tahapan yang dilakukan selanjutnya 

adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PT. Sinar Romindo 

Indah. 

2. Merumuskan Masalah 

 Setelah masalah teridentifikasi, maka tahap berikutnya adalah 

merumuskan masalah untuk dijadikan topik utama dalam tugas akhir. 

3. Menentukan Batasan Masalah. 

 Menentukan apa saja yang menjadi batasan sehingga pembahasan 

yang dilakukan tidak terlalu meluas. 

4. Menentukan data yang di butuhkan 

 Kegiatan selanjutnya yaitu menentukan data-data yang akan 

digunakan dalam laporan tugas akhir, hal ini dilakukan sebagai 

persiapan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap pengumpulan dan 

pengolahan data. 

3.2.2 Tahap Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

 Berikut kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu: 

1. Memahami proses kegiatan perencanaan 

 Kegiatan ini dilakukan untuk memamhasi proses-proses kegiatan 

operasional yang mengalami permasalahan.   

2. Pengumpulan data dari literatur, wawancara 

a. Membaca buku, jurnal atau paper sebagai study literatur, dalam 

metode ini, data didapat dari membaca buku sumber yang berkaitan 

dalam pengembangan sistem dan mencari jurnal/paper yang 

dibutuhkan sebagai literatur.  

b. Melakukan wawancara kepada pegawai PT. Sinar Romindo Indah 
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3. Pengumpulan data Pengolahan data  

 Selanjutnya adalah mengolah data yang telah di dapat dari hasil 

pengumpulan data diatas. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah 

selanjutnya dalam tahap pengumpulan dan pengolahan data dengan tujuan  

memilih atau menyeleksi data primer dan sekunder yang diperlukan untuk 

pembuatan sistem informasi pemesanan tiket speed boat dan data yang bisa 

dijadikan bahan untuk penyusunan laporan sehingga di dapat data akurat. 

3.2.3 Tahap Analisis Sistem 

Berikut hal yang dilakukan dalam tahap analisis sistem adalah: 

1. Analisis sistem lama 

 Pada kegiatan ini dilakukan analisis terhadap sistem yang sedang 

berajalan atau yang sedang digunakan dalam proses pemesanan tiket 

speed boat 

 Setelah melakukan analisis terhadap sistem lama, kegiatan selanjutnya 

adalah menganalisis sistem baru atau sistem yang diusulkan untuk 

diterapkan kedepannya guna memperbaiki kualitas pelayanan pemesanan 

tiket saat ini.  

2. Analisis sistem baru 

Berdasarkan analisis sistem lama dapat di usulkan sistem usulan yakni 

sistem informasi pemesanan tiket speed boad berbasis web. 

3.2.4 Tahap Perancangan Sistem 

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 

1. Desain model sistem 

 Melakukan perancangan sistem menggunakan metode UML (Unified 

Modeling Languange) yang merupakan metode permodelan secara 

visual sebagai sarana untuk merancang sebuah sistem yang berorientasi 

objek.  

2. Desain Database 
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 Selanjutnya adalah mendesain model hubungan (realtion) database, 

dengan menitik bertakan pada pembuatan tabel secara baik tanpa 

mengalami redudansi data.  

3. Desain Form 

 Melakukan desain terhadap form yang akan digunakan didalam sistem 

yang disesuaikan dengan bentuk form manual ataupun mengikuti 

dokumentasi dari instansi. 

4. Desain Struktur  Menu  

 Mendesain struktur menu yang akan digunakan didalam sistem, 

kegiatan ini dilakukan juga berdasarkan dokumentasi dari instansi. 

5. Desain interface sistem 

 Melakukan desain bentuk interface sistem sesuai dengan kebutuhan 

instansi terhadap sistem. 

3.2.5 Tahap Membangun Sistem 

Berikut hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 

1. Membuat sistem informasi pemesanan tiket speed boat berbasis web. 

Setelah tahap desain dan rancangan sistem selesai, hal yang dilakukan 

adalah membuat aplikasi/sistem pemesanan tiket speed boad berbasis 

web berdasarkan rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. 

2. Memasukkan perancangan kedalam bahasa pemrograman php. 

Melakukan proses pengcodingan dengan bahasa pemrograman php 

berdasarkan rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. 

3. Skenario Implementasi sistem. Membuat skenario bagaimana alur atau 

proses sistem dapat dioperasikan ketika sistem sudah selesai di buat. 

Mendeskripsikan gambaran umum alur kerja dari sistem yang sudah 

selesai dibangun. 

3.2.6 Tahap Dokumentasi 

Tahap terakhir adalah mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian 

tugas akhir dalam bentuk laporan tugas akhir. Semua kegiatan dan data yang telah 
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diperoleh akan di tulis dalam sebuah bentuk laporan tugas akhir. Beberapa 

kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan bimbingan kepada Pembimbing Tugas Akhir 

 Konsultasi/bimbingan kepada pembimbingan untuk membantu dalam 

menghasilkan ide dan pemahaman yang baik tentang cara penyelesaian 

masalah dalam penulisan laporan tugas akhir. 

2. Melakukan Dokumentasi Hasil Tugas Akhir 

Keseluruhan data yang telah diperoleh dan dianalisis, akan 

didokumentasikan menjadi sebuah laporan tugas akhir. 

 

 


