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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan suatu formula yang berisi langkah-

langkah dan juga hasil dalam melakukan suatu penelitian. Dalam ilmu komputer/ 

sistem informasi/teknologi informasi, metodologi penelitan merupakan langkah-

langkah/tahapan perencanaan dengan menggunakan bantuan dari beberapa 

metode, teknik, alat, dan juga dokumentasi sehingga dapat meminimalkan resiko 

kegagalan bagi peneliti saat melakukan penelitian dan menekankan pada 

proses/sasaran penelitian di bidang ilmu komputer, sistem informasi dan juga 

teknologi informasi (Hasibuan, 2010). Berikut gambaran metodologi yang 

dilakukan pada penelitian ini: 

Mulai 

Tahap I

Inisialisasi 

- Identifikasi permasalahan

- Penentuan tujuan penelitian

- Penentuan judul penelitian

Tahap II

Pengumpulan Data Penelitian

- Observasi

- Studi kepustakaan

Tahap III

Perancangan Aplikasi (Metode Agile)

- Planning

- Design

- Coding

- Testing

Tahap IV

Implementasi dan Pengujian

- Implementasi

- Pengujian

Selesai 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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3.1. Tahap Inisialisasi 

Tahap inisialisasi merupakan tahapan yang dilakukan sebelum melakukan 

pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan penentuan judul hingga tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke 

dalam tahapan perencanaan antara lain: 

a. Identifikasi permasalahan 

Tahapan identifikasi permasalahan merupakan tahapan yang dilakukan untuk 

mencari permasalahan yang akan dijadikan pedoman pada penelitian ini. 

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan, penulis menemukan 

sebuah fenomena produk inkubator hasil penelitian mahasiswa teknik 

informatika memiliki potensi untuk dikomersilkan sehingga dapat 

dimanfaatkan kebergunaannya. Selain itu, pemasaran yang belum dilakukan 

secara online membuat jangkauan penjualan aplikasi terbatas. 

b. Penentuan tujuan penelitian 

Tahapan ini berfungsi untuk memperjelas tentang apa yang akan menjadi 

sasaran penelitian ini. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah 

mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat menjadi wadah untuk menjual 

produk inkubator Teknik Informatika UIN Suska Riau. 

c. Penentuan judul penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 

disebutkan di atas, maka penulis menentukan judul penelitian yang sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana membuat suatu media 

yang dapat menjadi wadah penjualan produk inkubator Teknik Informatika 

UIN Suska Riau. Judul penelitian ini adalah “Rancang Bangun TopApp.id 

sebagai Media Penjualan Aplikasi”. 

3.2. Tahap Pengumpulan Data Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian setelah sebelumnya ditentukan pada tahapan 

perencanaan. Tahapan pengumpulan data penelitian dilakukan untuk memperoleh 
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teori-teori dan konsep-konsep mendasar yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 

a. Observasi  

Observasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui 

kondisi yang sebenarnya. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan adalah 

dengan meninjau beberapa aplikasi sejenis. Aplikasi yang telah ditinjau untuk 

dijadikan objek perbandingan adalah aplikasi Innovative Academy milik 

Universitas Gadjah Mada dan Aplikasi Pondok Soft. 

Innovative Academy merupakan salah satu contoh aplikasi yang 

mempublikasikan produk aplikasi hasil riset yang telah dikerjakan oleh 

mahasiswa di bawah bimbingan para mentor yang telah disiapkan. Sedangkan 

aplikasi Pondok Soft merupakan sebuah aplikasi e-commerce yang menjual 

berbagai macam jenis produk perangkat lunak. Hal yang menjadi pembeda 

dengan TopApp.id adalah pembuat aplikasi yang ada di dalamnya. Aplikasi 

yang ada pada TopApp.id merupakan produk hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh mahasiswa Teknik Informatika UIN Suska Riau.  

b. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan 

bahan acuan dengan mencari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini 

sehingga dapat dijadikan referensi yang kuat bagi penulis untuk mengerjakan 

penelitian ini, baik berupa jurnal, buku, dan artikel. 

3.3. Tahap Perancangan Aplikasi 

Tahap perancangan aplikasi merupakan tahapan membuat rancangan 

aplikasi sesuai dengan kebutuhan. 

3.3.1. Pengembangan Aplikasi 

Dalam melakukan pengembangan aplikasi TopApp.id, metode pengerjaan 

aplikasi yang digunakan adalah metode Agile dengan pendekatan Extreme 

Programming (XP). Tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut: 



 

III - 4 

 

a. Planning (perencanaan), merupakan tahapan yang dilakukan untuk memulai 

pengerjaan pengembangan TopApp.id dengan menganalisa faktor-faktor yang 

menjadi permasalahan dan mengumpulkan data-data dengan melakukan 

observasi dan studi literatur yang telah dijelaskan pada tahapan sebelumnya. 

b. Design, merupakan representasi gambaran dari alur kerja sistem yang 

nantinya akan membantu penulis dalam pengerjaan pengembangan 

TopApp.id. Pada penelitian ini gambaran dari user requirement 

diterjemahkan ke dalam bentuk visual UML seperti use case diagram, class 

diagram, sequence diagram, dan activity diagram.   

c. Coding (pengkodean), merupakan tahapan penterjemahan dari gambaran 

design ke dalam bahasa pemrograman. Dalam pengerjaan aplikasi ini, bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP dan dibantu dengan framework 

Yii. Framework Yii dipilih karena TopApp.id berbasis web responsive. 

d. Testing, pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap TopApp.id, apakah 

sesuai dengan kebutuhan awal atau belum dan untuk menemukan kesalahan-

kesalahan terhadap sistem yang telah dirancang sebelumnya, sehingga 

kesalahan yang ditemukan dapat diperbaiki kembali. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode Blackbox dan User Acceptance Test (UAT) 

3.3.2. Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan 

TopApp.id merupakan aplikasi berbasis web responsive yang dapat 

disesuaikan dengan tampilan mobile. TopApp.id dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan dibantu dengan framework Yii. Aplikasi yang ditawarkan 

dalam TopApp.id ini merupakan produk inkubator mahasiswa Teknik Informatika 

UIN Suska Riau. Dalam penelitian ini, aplikasi yang penulis jadikan sebagai 

contoh untuk simulasi adalah aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Badan 

Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota 

Pekanbaru. 

Terdapat dua orang jenis pengguna dalam aplikasi ini. Yang pertama 

adalah administrator dan pelanggan. Pelanggan dapat mencoba demo aplikasi 

sebelum menentukan pilihan apakah menggunakan aplikasi yang dicoba atau 
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tidak. Bila pelanggan tertarik untuk menggunakan aplikasi, pelanggan dapat 

mengisi form pemesanan sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Dalam hal ini, 

pelanggan tidak menerima source code aplikasi secara penuh, melainkan hanya 

menggunakan layanan aplikasinya saja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

mereka, seperti perubahan nama beserta logo instansi, dan penyesuaian fitur-fitur 

yang ada dalam aplikasi sesuai dengan kebutuhan. 

3.4. Tahap Implementasi dan Pengujian 

Setelah tahapan perancangan aplikasi selesai, tahapan yang dilakukan 

selanjutnya adalah implementasi dan pengujian. 

3.4.1. Implementasi 

Setelah tahapan perancangan diselesaikan, tahapan selanjutnya adalah 

tahapan implementasi. Modul yang telah dirancang tersebut diterapkan ke dalam 

bentuk interface dan coding. Jenis aplikasi yang akan dibuat pada TopApp.id ini 

ada dua, yaitu aplikasi Backend untuk mengelola manajemen aplikasi dan aplikasi 

Frontend yang disediakan untuk pengunjung aplikasi. Dalam melakukan 

implementasi, pada prinsipnya setiap desain sistem yang telah dirancang 

membutuhkan sarana pendukung berupa peralatan-peralatan yang berperan dalam 

menunjang penerapan sistem yang didesain terhadap pengolahan data dan 

mengoperasikan sistem yang telah didesain. Komponen yang dibutuhkan berupa 

hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak). 

1. Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Processor : AMD Dual Core 1.6 GHz 

b. Memory (RAM) : 4 GB 

c. Hard disk : 320 GB 

2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini antara lain: 

a. Sistem operasi : Microsoft Windows 7 
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b. Web server : Apache 

c. Browser : Mozilla Firefox 

d. Bahasa pemrograman : HTML, PHP 

e. Framework : Yii 

f. Tool : Atom 

g. DBMS : MySQL 

3.4.2. Pengujian  

Setelah perancangan modul aplikasi diterapkan ke dalam bentuk interface 

dan coding, tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah pengujian terhadap sistem 

yang telah dibuat. Tujuan dari pengujian ini agar hasil akhir sistem yang telah 

diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan awal. Metode pengujian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode Blackbox dan User Acceptance Test 

(UAT). 

Metode pengujian black box merupakan metode yang digunakan untuk 

menguji fungsi dari perangkat lunak yang telah dirancang sebelumnya. Hal ini 

memungkinkan bagi pengembang aplikasi untuk mendapatkan serangkaian 

kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional pada 

sebuah aplikasi. Kemungkinan besar pengujian black box mampu mengungkap 

kelas kesalahan, hal ini karena pengujian black box termasuk ke dalam 

pendekatan komplementer. Kategori kesalahan yang dapat ditemukan dalam 

pengujian black box adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi yang tidak sesuai 

b. Kesalahan interface 

c. Kesalahan struktur data atau akses database eksternal 

d. Kesalahan kinerja 

Sedangkan metode pengujian User Acceptance Test (UAT) merupakan 

suatu jenis pengujian menggunakan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

seputar TopApp.id. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah TopApp.id ini 

telah disetujui oleh pengguna dan dapat digunakan dengan baik atau tidak. 


