
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini terdapat metodologi penelitian yang merupakan 

langkah-langkah dalam penyusunan tugas akhir mulai dari proses pengumpulan 

data hingga pembuatan dokumentasi. Untuk lebih mudah menjelaskan alur 

metodologi penelitian, alur metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Berdasarkan tabel diatas, berikut ini penjelasan langkah-langkah 

metodologi penelitian tugas akhir. 

 

3.1 Tahap Perencanaan 

Tahap persiapan ini merupakan tahap pengumpulan informasi awal untuk 

mengidentifikasi, merumuskan, dan menentukan tujuan dari pemecahan masalah 

dengan mempertimbangkan pengetahuan berdasarkan literatur yang ada. Adapun 

tahapan dalam perencanaan adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan Masalah 

Mencari titik permasalahan yang ada dalam proses penjualan barang yang 

ada pada PT. Acc Pratama sehingga ditemukan kendala-kendala dalam 

aktifitas tersebut. 

2. Batasan Masalah 

Menemukan batasan-batasan sistem agar  penelitian yang nantinya akan 

dibuat terarah sesuai dengan hasil yang diinginkan dan tidak melenceng 

dari permasalahan penelitian tugas akhir ini. 

3. Penentuan Tujuan  

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini. 

4. Menentukan Jangkaan Hasil 

Membuat jangkaan hasil untuk memberikan gambaran dan memperjelas 

seperti apa hasil akhir yang akan dicapai dari keseluruhan penelitian ini. 

5. Studi Pustaka 

Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi 

yang dijadikan sebagai acuan perancangan aplikasi sistem informasi 

penjualan. Referensi-referensi tersebut berasal dari buku-buku pegangan 

maupun publikasi hasil penelitian, artikel, situs internet, serta sumber 

informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya analisis 

dan perancangan sistem, serta bahasa pemograman PHP, dan database 

MySQL sebagai tools pengembangan aplikasi. 
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6. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui mengenai permasalahan 

yang diteliti. Dari data yang dikumpulkan akan dapat diketahui memgenai 

sistem yang digunakan saat ini. Data tersebut dapat diperoleh melalui 

wawancara langsung dan dengan cara melihat langsung terhadap sistem 

yang digunakan. 

 

3.2 Tahap Analisa 

Tahap ini menganalisa kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah, meliputi kebutuhan perangkat keras maupun perangkat 

lunak yang akan digunakan, serta menganalisa langkah–langkah penyelesaian 

masalah ke dalam bentuk diagram alir data atau flowchart. 

1. Analisa Kebutuhan User 

Melakukan analisa bagaimana sistem penjualan pada PT. Acc Pratama dan 

menentukan siapa saja yang terlibat dalam penggunaan sistem nantinya 

berdasarkan kebutuhan user. 

2. Analisa Kebutuhan Data 

Melakukan analisa data yang dibutuhkan oleh sistem, sehingga dapat 

menentukan data apa saja yang di masukkan kedalam sistem seperti data 

penjualan barang, kode barang, jenis barang, dll.  

3. Analisa Kebutuhan Sistem  

Sistem yang akan diimplementasikan perlu di analisa apa saja kebutuhan 

sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik. 

3.3 Desain Perangkat Lunak 

Tahap ini merupakan langkah penting karena hasil program yang efektif 

tergantung pada rancangan awal suatu aplikasi. Rancangan ini meliputi, 

rancangan database dan sistem alur data, rancangan user. Istilah coding, dimana 

hasil analisa dan rancangan dituangkan ke dalam instruksi–instruksi yang dikenali 

oleh komputer melalui bahasa pemrograman. 
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1. Desain Database 

Dalam kegiatan desain database ini dilakukan suatu perancangan yang 

meliputi penentuan ukuran, jumlah, jenis, serta penamaan field yang akan 

menyimpan data. 

2. Desain Interface 

Pada tahap ini dilakukan desain bentuk interface program yang dibuat, 

desain interface ini meliputi perancangan tampilan (form) serta menu-

menu yang terdapat dalam program nantinya. 

3. Pengkodingan  

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat 

pada tahap desain. 

 

3.4 Tahap Implementasi dan Pengujian 

 

1. Implementasi Sistem dan Pengujian Sistem 

Tahap implementasi merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan 

pada keadaaan yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan sistem informasi 

penjualan, sehingga akan diketahui sistem yang dibuat benar-benar dapat 

menghasilkan tujuan yang ingin dicapai.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. 

2. Pengujian Black Box 

Pengujian perangkat lunak (software) menggunakan metode pengujian 

Black Box. Pengujian Black Box berfokus pada persyaratan fungsional 

perangkat lunak 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 Black Box memungkinkan perekayasa perangkat lunak 
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mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional untuk suatu program.   

Pengujian Black Box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori 

sebagai berikut:   

a. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang   

b. Kesalahan interface  

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal   

d. Kesalahan kinerja  

e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

 

3.5 Tahap Dokumentasi 

Adapun tahap terakhir dari Tugas Akhir ini adalah tahap penulisan 

laporan. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan Konsultasi Terhadap Pembimbing Tugas Akhir 

Konsultasi terhadap Pembimbing Tugas Akhir sangat diperlukan dalam 

penulisan laporan. Karena dibutuhkan masukan atau saran dari 

pembimbing guna perbaikan hasil laporan.  

2. Melakukan Dokumentasi Hasil Tugas Akhir 

Seluruh data yang diperoleh dan telah di analisa, dirancang dan 

diimplemntasikan. maka hasil akhirnya didokumentasikan dalam bentuk 

sebuah laporan, yang nantinya akan diujikan kembali dihadapan 

pembimbing.  

 

 


