
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini dijelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan untuk 

membahas permasalahan pada penelitian ini. Gambar 3.1 menjelaskan metodologi 

penelitian yang dilakukan dalam penelitian. 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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3.1 Tahap Perencanaan 

Pada tahap pertama yaitu perencanaan  merupakan tahap awal dalam 

penelitian ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

 Menentukan tentang masalah apa saja yang akan dibahas dalam penelitian 

dengan cara mengamati kegiatan yang ada pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

Suska Riau. 

3.1.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang 

berhubungan dengan data warehouse  serta yang berhubungan dengan akademik. 

Teori-teori tersebut berasal dari buku, jurnal, dan internet. Buku dan jurnal yang 

digunakan antara lain, Sistem Manajemen Basis Data Pemodelan, Rancang Bangun 

Data Warehouse Untuk Menunjang Evaluasi Akademik Di Fakultas, Rancang 

Bangun Online Analytical Processing (OLAP) Untuk Penyajian Data Akademik 

Stikom Surabaya, Pembangunan Data Warehouse dan Aplikasi OLAP Berbasis Web 

Menggunakan PALO, Analisa dan Perancangan Data Warehouse Rumah Sakit 

Umum Daerah Palembang Bari dan lain sebagainya. 

3.1.3 Menentukan Batasan Masalah 

Dalam penelitian agar tidak melebar sehingga hasil penelitian yang diinginkan 

tidak sesuai, maka masalah penelitian perlu dibatasi. Sebab jika tidak dibatasi, 

masalah tersebut mungkin tidak sesuai dengan kemampuan penulis, baik dari segi 

pengetahuan, ekonomi, maupun waktu. Selain itu, hasilnya pun akan dangkal 

sehingga tidak memenuhi salah satu syarat karya ilmiah. 

3.1.4 Menentukan Data yang Dibutuhkan 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mencari data primer 

dan data sekunder. Data-data tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Data Primer (Primary Data) 
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Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data pada penulisan 

laporan ini adalah data mahasiswa baru dan lulusan dari tahun 2011-2015 

yang diperoleh dari observasi langsung di Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

Suska Riau (Lampiran D). 

2) Data Sekunder (Secondary Data) 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang diarsipkan baik yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Selain itu, data sekunder yang diperoleh penulis adalah data 

dari buku-buku, jurnal dan informasi dari internet yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data di Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Suska Riau. Dalam pengumpulan data yang dilakukan memiliki 

beberapa teknik, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai 

berikut.  

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung pada proses dan kegiatan bisnis yang 

berjalan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, Hasil yang akan 

dicapai adalah melihat proses bisnis yang terjadi, dan melihat segala kegiatan 

atau mencari data yang diperlukan dalam penelitian. Kegiatan pengamatan 

langsung ini dilakukan dengan Bapak Dr. Teddy Purnamirza ST, M.Eng 

selaku pembantu dekan I. Beliau memberikan penjelasan tentang kebutuhan 



39 
 

pelaporan data warehouse terkait data mahasiswa pada Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Suska Riau yang akan dibangun. Pengamatan juga dilakukan 

dengan Ibu Hj. Rosidah, S.Pd.I selaku kepala sub bagian akademik dan 

kemahasiswaan. Beliau memberikan data pengamatan untuk kebutuhan 

pembangunan data warehouse terkait data kemahasiswaan (Lampiran D). 

Seperti data kemahasiswaan yang diperlukan untuk membangun data 

warehouse kemahasiswaan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska 

Riau.  

2) Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi dengan pihak dekan 

dan bagian akademik fakultas mengenai segala kebutuhan yang diperlukan 

dalam melakukan analisis dan desain data warehouse. Sehingga dapat 

mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam membangun sebuah data 

warehouse itu sendiri (Lampiran A).  

Wawancara dilakukan pada: 

Tanggal  : 18 Maret 2015 

Responden  : Dr. Teddy Purnamirza, ST, M.Eng 

Jabatan : Pembantu Dekan I Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska                     

Riau 

Hasil : Mengetahui kebutuhan pelaporan data warehouse                 

kemahasiswaan yang akan dibangun. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui mengenai kebutuhan 

pelaporan data warehouse terkait data kemahasiswaan. 

3.2.2 Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan menelusuri literature yang ada serta membaca 

dan menelaahnya secara tekun. Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah 

ada, juga harus memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang di 

pilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan. Yang dijadikan 
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sebagai sumber adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data warehouse 

dengan mempelajarinya untuk memperoleh kelebihan dan kelemahan yang terdapat 

dalam penelitian tersebut. Dengan cara yang demikian, penelitian terdahulu dapat di 

jadikan referensi dalam menggunakan metode yang akan diteliti. 

Berikut metupakan beberapa hasil penelitian sejenis dengan penelitian yang 

dilakuakn oleh penulis: 

1) “Perancangan Data Warehouse Perpustakaan STMIK AMIKOM 

Yogyakarta.”  

Jurnal ini ditulis oleh Armadyah Ambrowati. Tulisan ini bertujuan untuk 

merancang sebuah data warehouse yang mengelola data pada perpustakaan 

STMIK AMIKOM Yogyakarta dengan model dimensional star schema. 

Metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah metode pengembangan 

data warehouse. Kekurangan dari perancangan ini adalah tidak dijelaskan 

pemilihan tabel fakta dan dimensi serta tidak menampilkan hasil dari joining 

Cube. Kelebihan dari perancangan ini adalah pada proses ETL (extract, 

transform, load) dijelaskan secara rinci sehingga proses ETL berhasil 

dilakukan.  

2) “Implementasi Data Warehouse Untuk Menunjang Kegiatan Akademik” 

Jurnal ini ditulis oleh Ariana Azimah dan Yudho Giri Sucahyo Magister 

Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Uiversitas Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun data warehouse yang memberikan 

informasi terkait mahasiswa baru, status akademik mahasiswa, jumlah sks 

yang diambil mahasiswa, indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif 

mahasiswa. Kelebihan dari aplikasi ini adalah pengguna bisa melakukan 

customization report sesuai dengan yang informasi diinginkan. Namum 

kelemahan dari penulisan ini adalah tidak menyebutkan metode-metode apa 

yang digunakan dalam pembuatan data warehouse. 
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3) “Rancang Bangun Data Warehouse untuk menunjang Evaluasi Akademik di 

Fakultas “. 

Jurnal ini ditulis oleh Mukslis Febriady dan Bayu Adi Tama Jurusan Sistem 

Informasi, Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas 

Sriwijaya. Penelitian ini bertujuan untuk membangun data warehouse yang 

terintegrasi dengan baik dimana terdapat dua sistem informasi akademik yang 

pengelolaannya bersifat ad-hoc. Kelebihan dari data warehouse yang 

dibangun ini adalah presentasi hasil dari data warehouse dapat diakses di 

komputer manapun yang terhubung ke jaringan intranet fakultas karena 

dibangun dengan platform web. Namun kekurangan dari jurnal penelitian ini 

adalah tidak menampilkan hasil dari joining cube yang telah dibuat.  

3.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan menganalisa 

proses bisnis yang sedang berjalan, mengidentifikasi masalah, dan merancang model 

sistem usulan, lebih lengkapnya sebagai beriku: 

3.3.1 Analisa Proses yang Berjalan 

Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menganalisis proses yang berjalan 

yang didasarkan pada proses alur data mahasiswa baru dan lulusan.  

3.3.2 Analisa Sistem Baru 

Dalam tahapan ini data yang telah didapat dari hasil analisa proses yang 

berjalan lalu dibuat analisis fungsional dan data sistem dengan metode Object 

Oriented Analys Disign (OOAD), Unified Modeling Languange (UML) sebagai alat 

bantu dalam bentuk diagram, yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence 

Diagram, Class Diagram. 
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3.3.3 Perancangan Data Warehouse 

Dan untuk membangun data warehouse ini akan digunakan metode  

perancangan data warehouse menurut Kimball yang meliputi 9 tahap yang dikenal 

dengan Nine Step Design Methodology (Connoly dan Begg, 2005), dimana 

tahapannya terdiri dari sembilan langkah berikut, yaitu: 

1) Pemilihan Proses 

Mengacu pada subjek data mart. Data mart yang dibangun harus sesuai 

anggaran dan dapat menjawab masalah-masalah bisnis yang penting. 

2) Pemilihan Grain 

Pemilihan Grain dilakukan untuk memutuskan apa yang dipresentasikan 

record dari tabel fakta. 

3) Identifikasi penyesuaian dimensi 

Dalam tahap ini dilakukan identifikasi dimensi untuk setiap tabel fakta yang 

ada. 

4) Pemilihan Fakta 

Grain dari tabel fakta menentukan fakta yang bisa digunakan. 

5) Penyimpanan pre-calculation di tabel fakta 

Sesuai dengan Grain yang telah ditentukan sebelumnya yang merupakan 

calon -calon fakta. Masing-masing fakta memiliki data yang dapat dihitung, 

pada tahap inilah perhitungan tersebut dilakukan. 

6) Memastikan tabel dimensi 

Dalam tahap ini, kembali pada tabel dimensi dan menambahkan gambaran 

teks terhadap dimensi yang memungkinkan. 

7) Pemilihan durasi database 

Pemilihan durasi data histori yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dapat 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan informasi. 

8) Melacak perubahan dari dimensi secara perlahan 

Mengamati perubahan dari dimensi pada tabel dimensi dapat dilakukan 

dengan tiga cara, yaitu mengganti secara langsung pada tabel dimensi, 
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membentuk record baru untuk setiap perubahan baru dan perubahan data yang 

membentuk kolom baru yang berbeda. 

9) Penentuan prioritas dan model query 

Mempertimbangkan pengaruh dari rancangan fisik, seperti penyortiran urutan 

tabel fakta pada disk dan keberadaan dari penyimpanan awal ringkasan 

(summaries) atau penjumlahan (aggregate). 

3.3.4 Perancangan Interface 

Perancangan interface bertujuan untuk memudahkan komunikasi antara 

sistem dengan pengguna. Perancangan interface ini ditekankan pada tampilan yang 

baik, mudah dimengerti dan dipahami dengan menggunakan tombol-tombol yang 

familiar oleh pengguna umum. 

3.4 Tahap Implementasi dan Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dan pengujian sistem usulan yang telah 

dibuat. Keberhasilan implementasi dan pengujian akan menentukan keberhasilan 

dalam sebuah pemecahan masalah, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:  

3.4.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan tahap pengkodingan sistem dan membangun 

syntax yang sesuai dengan rancangan sistem dengan bahasa pemograman yang 

digunakan ialah SQL Server dan PHP. 

3.4.2 Pengujian Sistem 

Pengujian perangkat lunak (software) menggunakan metode pengujian 

Blackbox. Pengujian Blackbox berfokus pada persyaratan fungsional perangkat 

lunak (software) yang dibuat. Adapun tujuannya yaitu pengujian proses eksekusi 

suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Test Case yang baik adalah 

yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah 

ditemukan sebelumnya. Dengan demikian, pengujian Blackbox memungkinkan 
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perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang 

sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. 

Pengujian Blackbox berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut:  

1) Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang.   

2) Kesalahan interface. 

3) Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal.   

4) Kesalahan kinerja.  

5) Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

3.5 Tahap Dokumentasi 

        Pembuatan dokumentasi laporan sesuai dengan format penyusunan laporan 

tugas akhir yang berlaku. Semua hasil yang didapat selama penelitian 

didokumentasikan sehingga menjadi laporan tugas akhir. 

 


