
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanak pada PT. Colorbox Media Artha Jl. SM. Amin

Arengka II No.228 Pekanbaru Riau. Kegiatan awal yang dilakukan adalah

melakukan observasi, mewawancara mengenai proses bisnis pada PT. Colorbox,

lalu melakukan studi pustaka dengan menggunakan sumber-sumber yang telah

dipersiapkan. Selanjutnya menganalisa data yang diperoleh dari hasil wawancara

dan observasi lapangan. Studi kasus ini dari Colorbox Production karena masih

terdapat permasalahan atau kendala yang terjadi pada sistem layanan dan sulitnya

klien mencari informasi mengenai prusahaan. Hal ini perlu kiranya menjadi

pertimbangan untuk dilakukan penelitian tentang penyebab masalah yang terjadi,

dengan penelitian ini mampu memberikan suatu solusi kedepannya bagi pihak

perusahaan untuk meningkatkan layanan informasi kepada klien.

3.2 Metodologi Penelitian

Berikut gambaran dari metodologi yang diterapkan dapat dilihat pada

Gambar 3.1 berikut.
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TAHAP-TAHAP PENLITIAN

TAHAPAN KEGIATAN HASIL

Gambar 3.1. Tahap-Tahap Penelitian
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3.2.1 Pendahuluan

Pendahuluan merupakan tahap pertama dari karya tulis yang berisi

jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan

gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Adapun kegiatan

dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah.

Hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang ada

pada perusahan Colorbox Production sehingga pengambilan data lebih

terstruktur sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan cara menlakukan

observasi dan mewawancara narasumber yang bekerja di bidang Tim Kreatif

pada Perusahaan Colorbox Production.

2. Menentukan Topik atau Judul.

Langkah kedua yang peneliti lakukan adalah menentukan topik

permasalahan yang akan diangkat pada Tugas Akhir ini. Setelah melakukan

observasi maka peneleliti menentukan topik pada Tugas Akhir ini yaitu

membangun E-CRM pada Colorbox Production.

3. Studi Pustaka.

Langkah ketiga adalah melakukan studi pustaka yang merupakan kegiatan

yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari

masalah dan bidang yang diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi

kepustakaan. Selain itu mengumpulkan hasil penelitian-penelitian terdahulu

yang terkait dengan masalah yang telah ditentukan yaitu bagaimana membagun

sistem informasi E-CRM. Dengan melakukan studi kepustakaan, dapat

memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relavan.

4. Menentukan Data yang Diambil.

Dalam proses pengambilan data, mengetahui tentang data apa saja yang

dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang dibutuhkan adalah

terkait dengan data-data observasi dan wawancara dan metode litelatur untuk

membangun E-CRM.
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3.2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi

sistematis dan dipermudah olehnya.

1. Obeservasi.

Melakukan penelitian langsung ke lapangan agar mempermudah

mendapatkan data secara real dan kompleks, sehingga akan dapat menganalisa

data untuk perancangan dan implementasi sistem yang akan dibangun. Data-

data hasil observasi dapat dilihat pada halaman Lampiran B.

2. Wawancara.

Melakukan wawancara (tanya jawab secara langsung) kepada pihak-pihak

yang menjadi subjek penelitian saat ini, sehingga akan didapatkan data masalah

yang akan diselesaikan dengan sistem yang akan dibangun sesuai dengan

kebutuhan user. Hasil wawancara dapat dilihat pada halaman Lampiran A.

3. Metode Literatur.

Dengan mempelajari buku-buku dan jurnal penelitian yang sudah ada

sebagai referensi.

3.2.3 Tahap Analisa

Pada tahap ini terdapat beberapa pekerjaan yang harus dilakukan yaitu:

1. Analisa sistem yang berjalan.

Melakukan analisa terhadap sistem yang telah berjalan selama ini

diperusahaan, khususnya pada perusahaan Colorbox Production. Seperti,

cara yang dilakukan perusahaan dalam menghubungi klien dan melakukan

meeting bersama klien hingga eksekusi sebuah event yang direncanakan.

Dalam pengarsipan database perusahaan saat ini masih menggunakan

Microsoft excel. Tim kreatif harus membuat laporan perminggu mengenai

prospeknya terhadap klien dan laporan tersebut diserahkan kepada

pimpinan perusahaan.
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2. Analisa sistem baru.

Melakukan analisa terhadap sistem baru dan beberapa modul yang sesuai

dengan kebutuhan perusahaan dalam menyesuaikan aktifitas user atau

pengguna sistem. Sistem yang baru mempunyai fitur yang dapat

memberikan informasi dan layanan kepada klien dan penyimpanan data

menggunakan database. Sistem usulan ini menggunakan metode prototype

sebagai metodologi pengembangan dan dirancang dengan metode OOAD

dengan tools UML.

3. Analisa Kebutuhan Pengguna (Software Requirement Spesification).

Merupakan dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang

harus dipenuhi oleh suatu software, yaitu kebutuhan sistem, user

requirement dan software design spesification.

4. Perancangan sistem atau mendesain interface.

Perancangan sistem menggunakan desain model use case diagram, class

diagram, sequence diagram, activity diagram, design database, desain

struktur menu, dan design input, serta design interface.

3.2.4 Tahap Perancangan

1. Perancangan pada sistem ini menggunakan tools UML. Diagram yang

digunakan dalam penelitian ini adalah use case diagram, class diagram,

activity diagram, dan sequence diagram.

2. Menggunakan metodologi prototype dalam pengembangan sistem.

Mengikuti alur metodologi prototype dalam tahap pengembangan

sistem.

3. Perancangan database dan interface pada tahap perancangan ini yaitu

merancang database yang akan digunakan dengan menggunakan

MySql serta interface sistem yang akan dibangun nantinya.

3.2.5 Tahap Implementasi dan Pengujian

1. Pembuatan Coding, Tahap pembuatan coding merupakan tahap dimana

sistem siap dioperasikan pada keadaaan yang sebenarnya sesuai dengan

kebutuhan Sistem E-CRM Colorbox Production, sehingga akan
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diketahui sistem yang dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan

yang ingin dicapai.

2. Pengujian Sistem, 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.

3.2.6 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.

3.3 Metodologi Pengembangan Sistem Prototype

Desain penelitian ini dimodelkan dengan menggunakan model proses

prototype. Model proses prototype merupakan suatu metode dalam

pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu

program dengan cepat dan bertahap sehingga dapat segera dievaluasi oleh

pemakai (user).

Metode protoype dirancang agar dapat menerima perubahan-perubahan

dalam rangka menyempurnakan prototype yang sudah ada sehingga pada akhirnya

dapat menghasilkan sistem informasi  yang dapat diterima dan memberikan

gambaran bagaimana penggunaan sistem tersebut kepada pemakai setelah sistem

tersebut disetujui. Berikut adalah langkah-langkah penelitian dalam merancang

sebuah sistem yang menggunakan mekanisme pengembangan sistem dengan

prototype, langkah-langkah antara lain:

1. Mengidentifikasi kebutuhan user, supaya bisa merancang sistem yang

akan dibangun sesuai dengan yang diharapkan user. Sebelum pada tahap

perancangan, menganalisis sistem dengan cara melakukan pengumpulan

data yaitu dengan research method (metode penelitian) atau observasi,

dan interview (wawancara) dan dengan cara literature yaitu dengan

dokumentasi terhadap kebutuhan yang diinginkan pemakai.
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2. Pada tahap kedua, membuat prototype sistem tersebut untuk

memperlihatkan kepada user model sistem yang akan dirancang.

3. Pada tahap ketiga, melakukan uji coba sistem yang telah dirancang untuk

memastikan bahwa sistem tersebut dapat digunakan dengan baik dan

benar, sesuai kebutuhan pemakai.

4. Pada tahap keempat, akan melakukan implementasi, guna menunjang

performa maksimal terhadap kinerja sistem. Bahkan harus dilakukan

beberapa perbaikan, dan setelah perbaikan sistem itu selesai dikerjakan,

akan kembali lagi pada tahap ketiga yaitu melakukan pengujian prototype

kembali.


