
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan acuan dalam pelaksanaan sebuah

penelitian. Metodologi penelitian berisi rencana kerja yang berurutan agar hasil

yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini metodologi yang

digunakan dalam penelitian tugas akhir dengan judul “ Sistem Pendukung

Keputusan Penerima Bantuan Dana Zakat Menggunakan Metode ANP (Analytic

Network Process) “.

Gambar 3.1. Tahapan Metodologi Penelitian



III-2

3.2. Perumusan Masalah

Tahap ini merupakan tahap awal dari metodologi penelitian. Rumusan

masalah di dalam penelitian yakni bagaimana merancang dan membangun Sistem

Pendukung Keputusan Menggunakan Metode ANP (Analytic Network Process).

3.3. Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data yang diperlukan untuk

merancang dan membangun aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode

ANP (Analytic Network Process) untuk penerima bantuan dana zakat. Data yang

dikumpulkan dalam tahap ini bersumber dari wawancara, observasi dan tinjauan

pustaka yang dilakukan penulis di LAZNas Chevron Rumbai.

3.3.1. Wawancara

Wawancara memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi yang

dibutuhkan dalam merancang dan membangun aplikasi sistem pendukung

keputusan dengan metode ANP (Analytic Network Process) untuk penerima

bantuan dana zakat. Di dalam wawancara, penulis mengajukan pertanyaan kepada

Manager Operasional LAZNas Chevron Rumbai Bapak H. Mohd.Yusuf

Hasibuan, Lc.

3.3.2. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pemahaman serta

mencatat hal-hal penting dan mengumpulkan data-data mengenai kriteria-kriteria

untuk penerima bantuan dana zakat dengan tujuan mendapatkan informasi yang

dibutuhkan kepada Manager Operasional LAZNas Chevron Rumbai Bapak H.

Mohd.Yusuf Hasibuan, Lc.

3.3.3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku dan literatur-literatur yang

ada sebagai acuan dari penelitian yang dilaksanakan. Literatur yang digunakan

adalah buku-buku yang membahas teori yang diperlukan. Serta sumber literatur

lainnya adalah jurnal-jurnal penelitian yang bersangkutan dengan materi dan

praktik yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya.
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3.4. Analisa Sistem

Analisa sistem dilakukan dengan membahas tentang proses yang berkaitan

dengan sistem yang digunakan atau akan digunakan dalam peneltian. Dalam hal

ini, penulis akan merumuskan pengembangan informasi yang didapat dari

wawancara, observasi dan studi pustaka. Analisa sistem dibagi menjadi dua

bagian, yaitu analisa sistem lama dan analisa sistem baru. Analisa berperan

penting dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam penggunaan sistem

lama sehingga memudahkan dalam perancangan sistem baru.

3.4.1. Analisa Sistem Lama

Analisa sistem lama adalah segala sesuatu pembahasan tentang proses

yang berlangsung dalam sistem yang telah digunakan sebelumnya oleh para ahli

dalam penentuan penerima bantuan dana zakat sehingga dapat memberikan

keputusan yang tepat kepada yang benar-benar membutuhkan bantuan dengan

mengeluarkan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang di butuhkan.

3.4.2. Analisa Sistem Baru

Analisa sistem baru merupakan pembahasan tentang sistem yang akan

dibangun dalam penelitian. Sistem yang baru mengandung kriteria-kriteria yang

diharapkan. Analisa sistem baru dijelaskan dalam bentuk flowchart yang berisi

perencanaan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dibangun.

3.4.2.1. Analisa Subsistem Data

Tahap ini dilakukan analisa data dengan pembuatan ERD (Entity

Relationship Diagram).

3.4.2.2. Analisa Subsistem Model

Dalam tahap ini, dilakukan analisa sistem pendukung keputusan dengan

metode ANP (Analytic Network Process) untuk menentukan penerima bantuan

dana zakat. Ada pun kriteria-kriteria pada sistem pendukung keputusan dengan

metode ANP (Analytic Network Process) untuk menentukan penerima bantuan

dana zakat adalah :
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a. Dasar pokok pangan (sembako)

1. Kondisi kemampuan keluarga

2. Pendapatan dan tanggungan

3. Kebiasaan Makan

b. Dasar pokok sandang (pakaian)

1. Kondisi kemampuan keluarga

2. Pendapatan dan tanggungan

3. Kepemilikan pakaian

c. Dasar pokok papan (renovasi)

1. Kondisi kemampuan keluarga

2. Pendapatan dan tanggungan

3. Kondisi tempat tinggal

d. Modal usaha (mikro)

1. Kondisi kemampuan keluarga

2. Pendapatan dan tanggungan

3. Gambaran usaha

e. Modal usaha (kelompok)

1. Status usaha

2. Gambaran Usaha

f. Bantuan kesehatan

1. Kondisi kemampuan keluarga

2. Pendapatan dan tanggungan

3. Kondisi tempat tinggal

4. Riwayat kesehatan

5. Kebiasaan makan

g. Bantuan pendidikan

1. Kondisi kemampuan keluarga

2. Pendapatan dan tanggungan

3. Kondisi tempat tinggal

4. Akademik
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3.4.2.3. Analisa Subsistem Dialog

Tahap ini dilakukan analisa struktur menu pada sistem dengan

menggunakan DFD (Data Flow Diagram). Ada beberapa analisa terkait yang

akan dijelaskan, yaitu :

1. Analisa Sistem berjalan

Sampai pada saat ini dalam pengambilan keputusan penerima bantuan

zakat di Laznas Chevron Indonesia Rumbai masih tergolong lamban, karena

mereka merapatkan hasil survey dengan seluruh anggota staf yang bekerja di

LAZNas Chevron tersebut sehingga hasil yang di dapat kurang efisien.  Hal ini

karena manager LAZNas Chevron ini harus memikirkan ulang dari hasil rapat

yang dilakaukan sebelumnya, kemudian barulah ia memberikan keputusan

penerima bantuan dana zakat dengan membandingkan banyak kriteria dan sub

kriteria yang telah diberikan bobot. Kadang dalam membandingkan kriteria dan

sub kriteria terdapat beberapa keraguan dalam menghitung atau menganalisa.

Oleh sebab itu diperlukan lah suatu sistem pendukung keputusan.

2. Analisa Kebutuhan input

Kebutuhan input pada pembangunan sistem ini adalah semua objek yang

dibutuhkan oleh sistem yang dibangun yaitu sistem pendukung keputusan

penerima bantuan dana zakat, yakni berupa kriteria dan subkriteria yang dimiliki

si calon penerima zakat.

3. Analisa Kebutuhan Output

Kebutuhan output atau keluaran dari sistem yang dibangun adalah semua

keluaran yang berupa informasi yang dihasilkan dari sistem pendukung keputusan

kelayakan penerima zakat. Informasi atau keluaran dari sistem yang dibangun

adalah informasi mengenai alternatif terpilih dari sejumlah alternatif dari hasil

penyeleksian dengan memberikan keluaran bahwa si calon berhak menerima zakat

tersebut atau tidak.

3.4.2.4 Data Yang Dibutuhkan

Dalam penelitian ini pastinya diperlukan suatu data baik itu data yang

diambil langsung dari studi kasus atau data yang diperoleh dari berbagai jurnal.
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Data yang dibutuhkan adalah data alternatif (mustahik) serta data kriteria dan

subkriteria.

3.5. Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak merupakan pengembangan model sistem

yang berpedoman pada analisa sistem. Tujuan dari perancangan sistem adalah

pembuatan rincian sehingga sistem dapat dipahami oleh user yang akan

menggunakannya. Ada beberapa tahapan dalam perancangan yaitu :

1. Perancangan subsistem data

Perancangan ini tentang tabel, field dan atribut yang akan digunakan dalam

database sistem

2. Perancangan subsistem model

Tahapan ini berupa perancangan flowchart dan pseudocode dari sistem

yang akan dibangun dengan mengikuti alur metode perhitungan ANP.

3. Perancangan subsistem dialog

Perancangan subsistem ini adalah tampilan struktur menu serta user

interface pada sistem yang menarik sesuai dengan pewarnaan dan tata

letak.

3.6. Implementasi

Proses implementasi sistem adalah pembuatan modul yang telah dirancang

sebelumnya sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan dalam sistem

yang akan dibangun.

3.7. Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem merupakan tahap yang dilakukan sebelum sistem

diserahkan kepada user untuk digunakan. Tahap pengujian bertujuan untuk

memastikan bahwa sistem telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan user.

Pengujian dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut:

1. Black Box

Metode ini berpusat pada fungsional perangkat lunak yang digunakan.

Tujuan metode ini adalah menemukan kesalahan-kesalahan seperti :
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a. Fungsi-fungsi yang tidak sesuai, atau hilang

b. Kesalahan atau kekeliruan interface

c. Kesalahan performansi sistem

d. Kesalahan pengaksesan database atau struktur data yang digunakan

e. Kesalahan inisialisasi (proses mulai) atau terminasi (proses

selesai/akhir).

2. Pengujian Akurasi Sistem

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tentang hasil pengujian yang

diperoleh tanpa menggunakan metode dengan hasil yang diperoleh dengan

metode ANP. Pengujian akurasi sistem dilakukan dengan membandingkan

pengujian manual (Ms. Exel 2007), pengujian tool super decisions, dan pengujian

sistem.

3. User Acceptance

Metode ini digunakan untuk menguji fungsional sistem atau system

validation yang mencakup aspek-aspek penting dalam sistem seperti hardware,

software / aplikasi, environment software (software lain dalam lingkungan yang

sama), tempat serta operator sistem. Pengujian tahap ini dilakukan oleh

pengembang dan dinilai atau dievaluasi oleh pengguna / vendor agar diketahui

bahwa sistem sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Pada

penelitian ini pengujian dilakukan oleh admin LAZNas (Amil Zakat) dan

Manager Operasional Bapak H. Mohd.Yusuf Hasibuan, Lc.

3.8. Kesimpulan dan Saran

Bagian kesimpulan merupakan tahap penentuan kesimpulan terhadap hasil

pengujian yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah

sistem yang dirancang dan dibangun telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan

kebutuhan serta dapat dioperasikan dengan  baik sehingga dapat bermanfaat. Pada

bagian saran berisi kemungkinan pengembangan yang dapat dilakukan terhadap

penelitian tersebut untuk penelitian selanjutnya.


