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METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yang akan dilakukan dan

tergambar pada gambar 3.1 dibawah ini :
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Gambar 3.1 Flowchart metodologi penelitian
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1 Tahap Perencanaan

Sebelum suatu sistem informasi dikembangkan, terlebih dahulu dimulai

dengan adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk pengembangan sistem itu

sendiri. Tanpa adanya perencanaan yang baik, pengembangan sistem tidak akan

berjalann sesuai dengan yang diharapkan. Tahap perencanaan merupakan

pedoman untuk melakukan pengembangan sistem, pada gambar 3.2 dibawah ini :

Gambar 3.2 Tahap perencanaan Penelitian

3.1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis menentukan

masalah untuk penelitian serta membatasi permasalahan yang akan diteliti.

Adapun cara yang dilakukan untuk menentukan atau menemukan masalah yaitu

dengan melakukan observasi, melakukan wawancara kepada karyawan dan

pengelola Butik Zanila. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya masalah

dan mengidentifikasi kebutuhan pengelola Butik Zanila Family terhadap aplikasi

CRM berbasis website yang akan dibuat.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Karena, penelitian ini

berkenaan dengan kasus-kasus, peristiwa maupun kegiatan yang sedang

berlangsung di butik Zanila. Dalam penelitian ini tidak diperbolehkan mengada-

ada, semuanya harus sesuai dengan keadaanya Adapun tujuan dari menentukan

jenis penelitian adalah agar peneliti dapat mengetahui tujuan, proses serta hasil

yang diharapkan dari sebuah penelitian. Untuk mengetahui jenis penelitian ini,

maka dilakukan pendekatan observasi dan wawancara di butik Zanila.
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3.1.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan agar lebih memahami dan membantu dalam

membangun aplikasi CRM pada Butik Zanila, dengan mencari referensi dari

Internet tentang Aplikasi CRM dalam jurnal Yunitarini, dkk (2012), jurnal Sistem

Informasi oleh Adelia dan Jimmy (2011), Jurnal Darudianto, dkk (2006),

Kepuasan Pelanggan dalam jurnal Hermana dan Johan, 2006, Analisis SWOT

dalam buku Rangkuti (2001), metode prototype dalam buku Abdul Kadir (2003),

UML dalam ilmukomputer.com oleh Dharwiyanti dan Romi (2003).

3.1.4 Menentukan Batasan Masalah

Setelah mengetahui rancang bangun aplikasi CRM dari literatur buku pada

studi kepustakaan, lalu menentukan masalah untuk penelitian serta membatasi

permasalahan yang akan diteliti. Adapun cara yang dilakukan untuk menentukan

atau menemukan masalah yaitu dengan melakukan observasi, melakukan

wawancara kepada karyawan dan pemilik butik. Hal ini dilakukan untuk

mengidentifikasi adanya masalah dan mengidentifikasi website yang layak untuk

diterapkan di Butik Zanila Family atau instansi nantinya.

3.1.5 Menentukan Data yang Diperlukan

Adapun data-data yang dikumpulkan pada saat penelitian adalah

menentukan data sekunder dan primer, adapun data-data tersebut adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari sumber

aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang dijadikan responden

dalam penelitian ini. Adapun data primer dari penelitian ini adalah

tentang proses memperoleh pelanggan baru (Acquire), meningkatkan

hubungan dengan pelanggan (Enhance), dan mempertahankan

pelanggan (Retain) yang telah diterapkan, kekurangan dan

permasalahan apa saja yang menjadi kendala selama proses acquire,

retain dan enhance. Pada penulisan laporan ini data primer didapat

langsung dari observasi di Butik Zanila. Selain itu peneliti juga
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melakukan wawancara dengan ibu Nurhayatmi selaku pengelola Butik

Zanila.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sehingga tinggal

mencari dan mengumpulkan. Adapun data sekunder yang diperoleh

adalah data dari buku-buku, jurnal dan informasi dari internet yang

berhubungan dengan aplikasi CRM, pengukuran kepuasan pelanggan

dan teori yang berhubungan dengan aplikasi CRM.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data di Butik Zanila. Pada

penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik. Adapun

teknik dan data yang dikumpulkan dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini :

Gambar 3.3 Tahap pengumpulan data

1. Observasi

Observasi ini dilakukan di Butik Zanila Family untuk mengamati

keadaan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Pada tahap ini

menggunakan lembaran observasi sebagai acuan pengamatan.yang

berisi tentang kondisi butik saat ini dan aspek-aspek yang dilihat



36

seperti organisasi dan management, pemasaran, sumber daya manusia,

ekonomi, teknologi serta konsumen dan pesaing.

2. Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan daftar

wawancara dengan butir pertanyaan yang ditujukan kepada pemilik

Butik Zanila Family untuk mengetahui Aplikasi CRM yang sesuai

dengan kebutuhannya. Selain itu, wawancara ini juga dilakukan untuk

mendapatkan kendala yang biasanya dihadapi karyawan dan pelanggan

pada saat proses acquire, retain dan enhance. Wawancara dilakukan

terhadap pengelola Butik Zanila Family yaitu ibu Nurhayatmi.

Pembahasan pada butir-butir pertanyaannya adalah tentang

permasalahan yang ada pada saat pemasaran, pemesanan dan

pelayanan. Adapun beberapa kisi-kisi pertanyaannya adalah sebagai

berikut :

a. Pertanyaan yang berkaitan tentang latar belakang pelanggan

b. Pertanyaan yang berkaitan tentang pengalaman pelanggan

c. Pertanyaan yang berkaitan tentang perasaan pelanggan

d. Pertanyaan yang berkaitan tentang pengetahuan pelanggan tentang

Penjualan Online

e. Pertanyaan yang berkaitan mengenai pendapat pelanggan tentang

penjualan Online

3. Kuesioner

Setelah mendapatkan data kebutuhan dari aplikasi CRM, keadaan dan

kendala yang dihadapi pada proses pemasaran, pemesanan dan

pelayanan yang didapat dari wawancara dan observasi maka peneliti

melakukan pengumpulan data ulang untuk tahap elisitasi dengan

teknik kuesioner. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan data

kebutuhan yang diinginkan pelanggan dari aplikasi CRM. Pada tahap

ini kuesioner akan disebarkan kepada para pelanggan. Untuk

respondennya pelanggan yang ada di Pekanbaru, populasinya adalah

sebanyak 150 orang responden yang melakukan transaksi di butik
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Zanila. Dalam proses penyebaran kuesioner peneliti dibantu oleh

pengelola dan karyawan Butik Zanila Family untuk menyebarkan

kuesioner kepada para pelanggan.

4. Studi Pustaka

Selain pada tahap persiapan, studi pustaka juga dilakukan pada tahap

pengumpulan data untuk menambah referensi data sebagai pendukung

permasalahan pada penelitian ini.

3.3 Tahap Analisis dan Perancangan

Adapun tahapan analisis dan perancangan pada penelitian ini adalah :

3.3.1 Analisis sistem yang sedang berjalan dengan analisis SWOT

metode SWOT digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengetahui dan

menggambarkan kelemahan, kekuatan, ancaman dan kesempatan yang ada pada

Butik Zanila Family yang telah diterapkan saat ini. Analisis SWOT digunakan

untuk menganalisis sistem penyimpanan data pelanggan, pemesanan dan

pemasaran yang telah berjalan pada Butik Zanila Family serta dapat menghasilkan

rekomendasi dari perbaikan sistem tersebut. Adapun tahapannya dapat dilihat

pada gambar 3.4 dibawah ini :

Gambar 3.4 Tahap Analisis SWOT

Adapun penjelasan dari tahapan analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan dengan cara

melakukan observasi langsung terhadap kegiatan proses dari

memperoleh pelanggan baru, meningkatkan hubungan dengan

pelanggan, dan mempertahankan pelanggan pada Butik Zanila. Selain
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itu juga dilakukan wawancara dengan karyawan dan pemilik dari Butik

Zanila Family tersebut guna untuk mengetahui faktor-faktor dari

kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman sistem yang diterapkan

pada saat ini.

2. Selanjutnya tahap analisis data yang terbagi dua yaitu tahap reduksi

data dan menampilkan (display) data,

a. Tahap reduksi data

Yang dilakukan pada tahap reduksi data yaitu memilih data-data

yang diperlukan dan membuang data-data yang tidak berhubungan

dengan yang dibutuhkan. Setelah itu menentukan faktor eksternal

dan faktor internalnya.

b. Tahap display data

Untuk menampilkan data, dengan membuat lembaran kerja dengan

jalan menarik sebuah garis persilangan yang membentuk empat

kuadran, keadaan masing-masing satu untuk kekuatan, kelemahan,

peluang/kesempatan, dan ancaman. Langkah berikutnya adalah

membuat daftar item spesifik yang berhubungan dengan masalah

yang dihadapi.

Dari hasil analisis ini akan didapatkan data keadaan external dan

internal dari sistem yang berlangsung pada saat ini dan dapat diambil

langkah lanjutan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari kesenjangan

yang ada pada kolom weakness (kelemahan) dan kolom threat

(ancaman).

3.3.2 Mengukur Tingkat Kepuasan Pelanggan

Cara yang digunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan adalah dengan

merancang kuesioner kepuasan pelanggan menggunakan lima dimensi kepuasan

pelanggan dengan delapan belas butir pertanyaan yaitu, empat pertanyaan

menyangkut dimensi reliability, tiga pertanyaan menyangkut dimensi

responsiveness, empat pertanyaan menyangkut dimensi assurance, tiga

pertanyaan menyangkut dimensi empathy, dan empat pertanyaan menyangkut

dimensi tangible, kemudian menyebarkan kuesioner ke 50 responden, setelah
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kuesioner terisi, dibuat rata-rata per responden yaitu membagi jumlah jawaban per

responden dengan jumlah pertanyaan, sehinggan didapatlah kecenderungan

tingkat kepuasan pelanggan yang diukur, berdasarkan range score.

3.3.3 Metode Membangun Sistem

Desain penelitian ini dimodelkan dengan menggunakan model proses

prototype. Model proses prototype merupakan suatu metode dalam membangun

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 dalam merancang sebuah

sistem yang menggunakan mekanisme pengembangan sistem dengan prototype,

langkah-langkah antara lain :

a. 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)/

observasi, dan interview (wawancara) dan dengan cara literature yaitu

dengan dokumentasi terhadap kebutuhan yang diinginkan pemakai.

b. Pada tahap kedua, membuat prototype sistem CRM untuk

memperlihatkan kepada user model sistem yang telah dirancang.

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

untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat digunakan dengan baik

dan benar, sesuai kebutuhan pemakai.

d. Pada tahap keempat, melakukan implementasi dan maintenance, guna

menunjang performa maksimal terhadap kinerja sistem. Atau bahkan

harus dilakukan beberapa perbaikan, dan setelah perbaikan sistem itu

selesai dikerjakan, kemudian kembali lagi pada tahap ketiga yaitu

melakukan pengujian prototype kembali.
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3.3.4 Alat Bantu Perancangan Sistem

Dalam perancangan sistem, yang dibutuhkan adalah alat bantu khusus

dalam proses perancangan. Rancangan yang digunakan dalam pengembangan

sistem yaitu dengan notasi UML dengan membuat tujuh diagram yaitu, Use case

diagram, Activity diagram, Sequence, diagram, Collaboration diagram, Class

diagram, Component diagram, Deployment diagram.

3.3.5 Bentuk Rancangan dari Aplikasi CRM

System yang dirancang ini memenuhi tahap CRM :

1. Tahap Acquire

a. Promo
Strategi yang digunakan untuk mempromosikan pakaian-pakaian yang

disediakan oleh butik. Hal ini ditujukan untuk menarik calon

pelanggan dalam bertransaksi dengan butik. Promo yang diberikan

berupa diskon produk 25% - 30%.

b. Register

Strategi untuk menarik pelanggan baru dengan memberikan fasilitas

keanggotaan, dan keuntungan keuntungan lain yang didapat dengan

mendaftar menjadi anggota.

2. Tahap Enhance

a. Request Order

Dengan menyediakan fasilitas request order produk sesuai spesifikasi

yang diinginkan pelanggan, maka dapat meningkatkan keuntungan dari

pelanggan yang sudah ada. Setelah pelanggan melakukan request

order pakaian sesuai keinginan, maka Butik Zanila Family akan

menghubungi kembali pelanggan yang memesan untuk memastikan

produk yang dipesan melalui email maupun telepon.

b. Informasi Toko

Menyediakan fitur kebutuhan pelanggan seperti adanya layanan

informasi toko, pelanggan dapat mengetahui alamat toko dan

menghubungi toko mengenai produk ataupun lainnya.
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3. Tahap Retain

a. Fasilitas Member

Member bisa mengumpulkan point di setiap transaksi, dan point

tersebut bisa ditukarkan dengan hadiah menarik, dan hal ini diharapkan

dapat membantu Butik Zanila Family untuk mempertahankan

pelanggannya secara terus menerus.

b. Hubungi Kami

Fasilitas ini merupakan tempat bagi pelanggan menyampaikan keluhan

atau masalah yang dihadapi pelanggan, serta untuk menyampaikan

saran. Dengan adanya fasilitas ini, Butik Zanila Family dapat dengan

cepat menanggapi semua keluhan dan masalah yang berkaitan dengan

Butik Zanila. Saran–saran dari pelanggan dapat digunakan oleh Butik

Zanila Family untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan

sehingga hubungan dengan pelanggan dapat terjalin dengan baik.

3.4 Tahap Pengujian Dan Implementasi Sistem

Adapun tahap dari pengujian dan Implementasi Sistem sebagai berikut :

3.4.1 Rencana Pengujian

Pembuatan coding merupakan tahap dimana program dibuat

mennggunakan bahasa dalam pemograman, untuk aplikasi CRM berbasis web

menggunakan bahasa pemograman PHP, HTML, sedangkan untuk database yang

digunakan adalah MySQL.

Pengujian perangkat lunak (software) menggunakan metode pengujian

Black Box. Pengujian Black Box 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 Black Box

memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi
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input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu

program.

Pengujian Black Box 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.

3.4.2 Hasil Pengujian

Pengujian terhadap sistem telah dilakukan dan berhasil dilakukan dengan

baik, bebas dari kesalahan sintak dan secara umum diperoleh hasil yang sesuai

dengan apa yang diharapkan.

3.4.3 Implementasi Sistem

Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem agar sistem dapat

dioperasikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan tahapan dari

pengembangan sistem yang telah dilaksanakan, proses implementasi Customer

Relationship Management (CRM) Berbasis web pada Butik Zanila Family

dilakukan dengan menggunakan bahasa dan pemograman PHP. Adapun tahap –

tahap implementasi Aplikasi CRM pada Butik Zanila Family yaitu, Batasan

Implementasi, Implementasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.

3.5 Tahap Dokumentasi

Pembuatan dokumentasi laporan sesuai dengan format penyusunan laporan

tugas akhir yang berlaku. Pada tahap ini semua hasil yang didapat selama

penelitian didokumentaskan sehingga menjadi laporan tugas akhir. Adapun

tahapannya dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini :
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Gambar 3.5 Tahap Dokumentasi

Keterangan :

Adapun keterangan dari gambar diatas adalah pada tahap

pendokumentasian ini merupakan tahapan pengumpulan dokumen-dokumen dari

tiap tahapan sebelumnya. Dari hasil tiap-tiapa tahapan dikumpulkan dan disatukan

sehingga menjadi sebuah laporan tugas akhir.

1. Pada tahap perencanaan yang merupakan tahap awal dari penelitian ini,

hasil dari tahapan ini merupakan proposal yang menjelaskan tentang latar

belakang, tujuan, batasan masalah, landasan teori, metodologi penelitian

dan jangkaan hasil.

2. Tahap pengumpulan data, merupakan tahapan pencarian data yang

dibutuhkan untuk penelitian, seperti data tentang proses bisnis yang telah

berjalan, kelemahan dari sistem saat ini, dan kebutuhan dari rancangan

proses bisnis yang baru. Adapun data yang diperlukan itu ada data primer

yang didaptakan dari observasi, wawancara, dan kuesioner. Dan terdapat

pula data sekunder yang didapat dari buku, internet, dan jurnal.

3. Tahap analisis merupakan tahap penganalisisan data yang telah didapat

pada tahap pengumpulan data. Dari tahap ini dihasilkan berupa analisis

sistem lama, analisis SWOT, dan pengembangan sistem baru

menggunakan UML.

4. Tahap pengujian dan implementasi, merupakan tahap pengujian aplikasi

CRM yang dibuat, tujuannya agar Aplikasi CRM yang digunakan oleh

user tidak terdapat error atau kesalahan .


