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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi design science research (DSR).

Penggunaan metodologi ini untuk memfokuskan pada pengmbangan dan peningkatan

kenerja model/disain dari sebuah sistem (Peffers, 2007). Tahapan metodologi yang

digunakan dijelaskan pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian
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3.2 Identifikasi Masalah Dan Motivasi

Melakukan identifikasi masalah yang terjadi pada topik penelitian. Dalam hal

ini adalah mengidentifikasikan permasalahan terhadap data yang tidak teridentifikasi,

penggunaan teknologi dan framework yang berbeda.

Permasalahan yang ada bagaimana menerapakan service oriented architecture

pada suatu provider yaitu webiklan, yang mana dapat melayani atau berinteraksi pada

suatu web penjualan.

3.3 Mendefenisikan Obyek Dari Solusi Permasalahan

Mendefinisikan obyek dari solusi permasalahan. Pada penelitian ini terdapat

pembahasan metode service oriented architecture (SOA) dalam menyediakan layanan

service terhadap semua requestor yang membutuhkannya. Mekanismenya adalah

dengan menyediakan webservice yang dapat di akses oleh pelanggan sebagai

requestor. Dengan adanya websevice tersebut akan membantu service provider dalam

melayani setiap permintaan message dari requestor.

3.3.1 Studi Literature

Studi literature dimaksudkan untuk memperoleh teori-teori dan konsep-

konsep yang mend asar mengenai materi  yang berhubungan dengan pembahasan

tentang service oriented architecture (SOA) untuk mendukung integritas data dan

informasi penjualan melalui media iklan yang dipasarkan diinternet.

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dapat diperoleh dari dari hasil

wawancara dan studi kepustakaan.

a. Wawancara (data primer)

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara

personal. Proses wawancara dilakukan kepada pemilik situs web
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T4jualan.com agar dapat mengetahui proses system yang dijalankan saat

ini dan kendala apa saja yang di alami selama ini.

b. Studi pustaka (library research)

Studi pustaka dengan tujuan untuk mengetahui metode apa yang akan

digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan di teliti. Serta

mendapatkan referensi yang kuat dalam menerapkan suatu metode yang

akan diteliti.

3.4 Design dan pengembangan

Tahapan disaign yang sudah dianalisis dari data yang sudah didapatkan dari

tahapan studi literature. Selanjutnya dilakukan pembautan perancangan system untuk

dikembangkan menjadi system yang terintegrasi.

3.4.1 Design system

Berikut perancangan system  yang akan dibuat:

1. Perancangan system dibuat menggunakan diagram UML, perancangan ini

dilakukan dengan membuat Use Case Diagram. Untuk membuat Use Case

diagram terlebih dahulu menentukan actor dan aktifitas actor dalam

menggunakan system. Dari perancangan use case diagram dapat dibuat

sequence diagram dari masing-masing Use Case. Pada sequence diagram

menggambarkan tentang tentang alur dari system kerja aplikasi yang dibuat.

Pada sequence diagram tersebut akan tergambar class-class yang dibutuhkan.

Dari tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan menbuat class diagram. Setelah

class diagram tergambarkan maka selanjutnya dirancang activity diagram

yang menjelaskan tahapan-tahapan kerja dari system yang di buat.

2. Perancangan antar muka system, meliputi perancangan interface admin

beserta menu-menunya dan merancang interface user beserta menu-menunya
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yang meliputi menu halaman utama, halaman admin, halaman user, kategori

iklan dan subkategori iklan.

3. Merancang webservice yang akan melayani dari setiap permintaan dari

requestor. Perancangan web  service ini meliputi data dari service provider

yang akan diberikan kepada requestor. Hal ini sangat penting dilakukan untuk

proses integrasi data antara service provider dengan requestor.

3.5 Demonstrasi

Pada tahap ini dilakukan demonstrasi terhadap aplikasi yang telah dibuat.

Proses ini dilakukan untuk pengujian terhadap aplikasi web dan webservice yang

telah dibangun. Pengujian dilakukan terhadap seluruh fungsi-fungsi dari web yang

dibuat terutama fungsi dari web service dalam melayani setiap permintaan dari

requestor.

3.6 Evaluasi

Setelah demonstrasi aplikasi dilakukan selanjutnya data hasil tersebut di

evaluasi untuk dianalisa. Analisa dilakukan untuk mengetahui aplikasi yang dibuat

telah sesuai dengan tujuan penelitian. Dari tahapan ini dapat kembali ke tahap

sebelumnya (iterasi) jika hasil dari evaluasi masih terdapat kekurangan atau belum

sesuai dengan tujuan penelitian.

3.7 Komunikasi

Komunikasi pada tahapan ini adalah bentuk laporan dari hasil penelitian yang

berupa sebuah kesimpulan untuk dipublikasikan. Isi kesimpulan tersebut dapat berupa

penilaian terhadap aplikasi yang telah dibuat dan hasil analisis dari web service.
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3.8 Alat Penelitian

Alat penelitian menjelaskan tentang komponen hardware dan  software yang

akan di gunakan dalam penelitian untuk membangun website yang memiliki web

service dalam melayani request dari setiap pelanggan (requestor)

1. Hardware

Spesifikasi hardware yang di gunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Spesifikasi hardware

2. Software

Spesifikasi software yang di gunakan adalah sebagai berikut :

NO Jenis Perangkat Spesifikasi

1 Sistem Operasi Windows XP Profesional

2 Web Programming PHP

3 Web Service XML

4 Web Database Mysql

Tabel 3.2 Spesifikasi Software

No Jenis Perangkat

1 Prosesor Intel  Core Dou, 2,3 GHz

2 VGA 1 GB

3 Hardisk 80 GB

4 Memory 1 GB


