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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

  Dalam penelitian ini terdapat metodologi penelitian yang merupakan 

langkah-langkah dalam penyusunan tugas akhir mulai dari proses perencanaan,  

pengumpulan data hingga pembuatan dokumentasi. Alur Metodologi dalam tugas 

akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini: 

TAHAP V

DOKUMENTASI

PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN 

BERUPA LAPORAN DARI BAB I 

SAMPAI BAB VI

1. PENGKODINGAN SISTEM

2. PENGUJIAN SISTEM YANG 

    TELAH DIBUAT MENGGUNAKAN 

    UAT

1. MENELITI SISTEM YANG 

    SEDANG  BERJALAN

2. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3. MEMBUAT PEMODELAN SISTEM 

    DENGAN UML

4. MERANCANG INTERFACE 

    SISTEM

TAHAP IV

PENGUJIAN & 

IMPLEMENTASI

SELESAI

TAHAP III 

ANALISA DAN 

PERANCANGAN

TAHAP II 

PENGUMPULAN DATA

MULAI

1. OBSERVASI

2. WAWANCARA

3. STUDI PUSTAKA

TAHAP I

PERENCANAAN

1. PENENTUAN TOPIK

2. PENENTUAN OBJEK MASALAH

3. PENENTUAN MASALAH

4. PENENTUAN JUDUL

5. PENENTUAN TUJUAN

6. PENENTUAN RUMUSAN 

    MASALAH

PROPOSAL TUGAS AKHIR 1. DATA PRIMER

2. DATA SEKUNDER

1. USE CASE DIAGRAM, ACTIVITY 

    DIAGRAM, SEQUENCE DIAGRAM 

    DAN CLASS DIAGRAM

2. DATABASE

3. STRUKTUR MENU

4. PERANCANGAN DESAIN DAN 

    SISTEM

SISTEM INFORMASI PELAYANAN 

PELANGGAN BERBASIS WEB

LAPORAN TUGAS AKHIR

 

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

3.1. Tahap Perencanaan 

 Ada enam bagian dari tahap perencanaan, yaitu: 

1. Penentuan Topik 

Setelah melakukan observasi secara langsung ke ARD Auto Service maka 

peneliti menentukan topik pada Tugas Akhir ini yaitu Rancang Bangun 

Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan Berbasis Web. 

2. Menentukan Objek Penelitian 

Setelah menentukan topik penelitian, maka ARD Auto Service dipilih 

sebagai objek penelitian untuk Tugas Akhir ini. Karena di ARD Auto 

Service tersebut belum memiliki sistem informasi dalam proses pendataan 

pelanggan, informasi spare parts, laporan masih menggunakan buku besar 

dan tidak adanya booking service mobil sehingga perlu ada pengembangan 

dalam proses pelayanan pelanggan agar ARD Auto Service tidak tertinggal 

oleh perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama. 

3. Perumusan Masalah 

 Peneliti Mengkaji permasalahan yang terjadi di ARD Auto Service yaitu 

tentang pelayanan pelanggan berbasis web agar memudahkan para 

pelanggan melakukan booking service mobil dan membantu ARD Auto 

Service dalam mengelola data pelanggan, data spare parts, data service, 

data transaksi dan laporan. 

4. Penentuan Judul 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada ARD Auto Service, 

maka penulis menentukan judul penelitian sesuai dengan masalah yang 

diteliti. Judul yang akan dibahas yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi 

Pelayanan Pelanggan Berbasis Web. 

5. Penentuan Tujuan 

Dengan tujuan untuk membangun sistem informasi pelayanan pelanggan 

berbasis web di ARD Auto Service. 
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6. Penentuan Rumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi di ARD Auto Service yaitu tidak adanya data 

pelanggan yang tersimpan. Kedua, pengecekan data stok spare parts yang 

masih menggunakan media buku besar. Ketiga, untuk pelaporan data spare 

parts, pelaporan data service, pelaporan data transaksi masih 

menggunakan buku besar sebagai media penyimpanannya, dan terakhir 

tidak adanya sistem booking service mobil bagi pelanggan yang 

menyebabkan pelanggan tidak bisa mendapatkan waktu service yang 

diinginkan, yang mengakibatkan para pelanggan harus menunggu waktu 

yang cukup lama untuk menunggu antrian mendaftarkan service mobil. 

Sehingga di perlukan suatu sistem yang dapat mempermudah pelanggan 

dalam melakukan booking service mobil. 

3.2. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini merupakan tahap dimana penulis akan mengumpulkan data-data 

yang terkait dari ARD Auto Service untuk kemudian diolah sebagai bahan 

penelitian. Adapun metode pengambilan data yang dilakukan penulis adalah: 

1. Observasi 

 Melakukan pengamatan langsung ke ARD Auto Service untuk lebih 

mengetahui permasalahan terjadi dan mengamati bagaimana kondisi di 

lapangan. 

2. Wawancara 

 Melakukan wawancara secara langsung dengan bagian costumer service 

ARD Auto Service yaitu Ibu Sustri Yanti dan pimpinan Bapak Zulkifli 

tentang permasalahan yang ada tentang pengolahan data pelanggan, data 

spare parts, data transaksi dan proses service mobil yang terjadi. 

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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3.3. Tahap Analisa dan Perancangan 

Pada tahap ini ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan yaitu: 

1. Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 

 Sistem yang sedang berjalan di ARD Auto Service yaitu tidak adanya data 

pelanggan yang tersimpan. Kedua, pengecekan data stok spare parts yang 

masih menggunakan media buku besar. Ketiga, untuk pelaporan data spare 

parts, pelaporan data service, pelaporan data transaksi masih 

menggunakan buku besar sebagai media penyimpanannya, dan terakhir 

tidak adanya sistem booking service mobil bagi pelanggan yang 

menyebabkan pelanggan tidak bisa mendapatkan waktu service yang 

diinginkan, yang mengakibatkan para pelanggan harus menunggu waktu 

yang cukup lama untuk menunggu antrian mendaftarkan service mobil. 

Dengan proses bisnis seperti ini ARD Auto Service akan kalah saing 

dengan perusahaan yang bergerak dibidang yang sama sehingga 

diperlukan suatu sistem pelayanan pelanggan secara online ini menjadi hal 

baru yang membedakan dari perusahaan lain dengan tujuan meningkatkan 

kepuasan dari pelanggan. 

2. Analisis Kebutuhan Sistem 

 Perangkat keras yang digunakan penulis 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 
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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. 

3.4. Tahap Pengujian dan Implementasi 

 Tahap ini terdiri dari dua kegiatan yaitu: 

1. Pengkodingan Sistem 

Pada tahap ini penulis akan melakukan pengkodingan sistem atau proses 

pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan Berbasis Web. 

2. Pengujian Sistem 

Tahap ini dilakukan dengan menguji sistem apakah masih terdapat bug 

atau kesalahan yang dapat mengganggu kinerja sistem yang dibuat. 

3.5. 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. 


