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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Bentuk Penelitian dalam pelaksanaan proyek Perancangan dan 

Implementasi Catalog Online Berbasis Website Di Cahaya Gold Batam. Penelitian 

ini merupakan penelitian terapan  yang dimana penelitian ini bertujuan dalam 

menerapkan, menguji dan mengevaluasi masalah– masalah praktis yang bermanfaat 

bagi perusahaan. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini. 

Penulis menggunakan teknik wawancara. Teknik Wawancara merupakan suatu 

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlansung secara lisan antara dua orang 

atau lebih bertatap muka mendengarkan lansung informasi atau keterangan. 

Wawancara juga dikenal sebagai interview yang dimana pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara lansung oleh pewawancara kepada responden dan 

jawaban responden akan dicatat atau direkam .Teknik wawancara terbagi lagi 

menjadi 3 yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas 

terpimpin.(Di & Palembangberbasis, 2016) 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara bebas 

terpimpin dimana pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan 

diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi 

pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancari apabila ternyata  
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menyimpang dari topik pembahasan. Pada penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara yang menggunakan petunjuk umum wawancara, dimana sebelum 

bertemu dengan informan, peneliti akan mempersiapkan topik-topik pembahasan 

sehingga berbagai hal yang ingin diketahui dapat lebih terfokus. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan dalam membangun aplikasi persediaan barang berbasis 

web sebagai pedoman bagi penulis agar penelitian dapat tercapat sesuai tujuan. 

(lihat Gambar 2). 
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Gambar 2 Flowchart Proses Perancangan 
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4.3.1 Perencanaan 

Pada fase Perencanaan adalah langkah pertama dalam melakukan 

sebuah penelitian dan akan menjadi landasan bagi langkah berikutnya. Pada 

fase perencanaan ini penulis membuat rancangan aplikasi yang akan dirancang 

berserta pengumpulan kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses perancangan. 

4.3.2 Analisis 

Pada fase analisis adalah fase menganalisa sistem yang sedang berjalan 

dengan tujuan untuk merumuskan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 

Threat). Dalam fase analisis dapat ditemukan cara untuk membangun sistem 

baru. 

4.3.3 Desain 

Pada fase desain, penulis memulai merancang tampilan halaman 

aplikasi serta fungsi – fungsi sistem sebagai panduan dalam merancang sistem 

yang akan dibangun sehingga sistem dapat dibangun sesuai dengan tujuan. 

4.3.4 Pembangunan 

Pada fase pembangunan ini, penulis akan melakukan pekerjaan sistem 

berupa pembangunan tampilan sistem, serta fitur yang akan digunakan dalam 

sistem berdasarkan desain dan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. 
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4.3.5 Testing 

Pada fase testing. Penulis memeriksa sistem yang dibangun dengan 

tujuan untuk memastikan sistem dapat bekerja dengan baik dan layak sebelum 

digunakan oleh pengguna sistem sesungguhnya. 

4.3.6 Implementasi 

Setelah fase testing, maka penulis melakukan implementasi agar sistem 

yang dibangun dapat digunakan di Saint Cinnamon Batam dengan baik. 

4.4  Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Pada tahapan ini penulis akan mempersiapkan sebuah perencanaan 

persiapan, pelaksanaan, penilaian dan laporan agar proses kerja praktek dapat 

dijalankan dengan baik. Dan disertakan jadwal pelaksanaan sejauh mana penulis 

dapat menyelesaikan kerja praktek tersebut. 

4.4.1 Tahap persiapan 

a. Survei tempat kerja praktek. 

b. Menganalisa permasalahan pada tempat kerja praktek. 

c. Penentuan topik kerja praktek. 

4.4.2 Tahap pelaksanaan 

Setelah menentukan topik kerja praktek, selanjutnya adalah tahap 

pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Mewawancarai pihak Saint Cinnamon Batam terutama bagian 

administrasi, accounting dan pimpinan perusahaan mengenai 

kebutuhan dan aktivitas yang biasa dilakukan ketika dalam 
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pengambilan barang dan pemasukan barang yang dibutuhkan 

pada aplikasi persediaan barang berbasis web. 

2. Melakukan studi pustaka tentang aplikasi persediaan barang dan 

aplikasi basis web sebagai landansan dalam menyelesaikan 

penelitian. 

3. Pengumpulan data berupa data keluar masuk barang dan 

persediaan barang yang dibutuhkan untuk proses perancangan 

aplikasi serta pengaturan lingkungan aplikasi agar dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan. 

4. Perancangan aplikasi berdasarkan kebutuhan dan rencana yang 

sudah ditetapkan, serta melakukan konsultasi mengenai konsep 

desain dan alur aplikasi dengan dosen pembimbing dan manager 

perusahaan. 

5. Menerapkan aplikasi persediaan barang berbasis web pada 

perusahaan. 

4.4.3 Tahap penilaian dan laporan 

Tahap penilaian dan laporan penulis sebagai berikut: 

1. Penyusunan laporan kerja praktek. 

2. Bimbingan dan evaluasi dengan dosen pembimbing. 

3. Finalisasi laporan kerja praktek. 

4. Evaluasi dan penilaian kerja praktek dari pimpinan perusahaan. 

5. Evaluasi dan penilaian kerja praktek dari tim dosen. 
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4.4.4 Jadwal pelaksanaan 

Berikut ini adalah tabel jadwal pelaksanaan kerja praktek 

perancangan aplikasi persediaan barang di Saint Cinnamon Batam: 

Tabel 2. Tabel Jadwal Pelaksanaan 

No. Kegiatan Februari 2018 Maret 2018 April 2018 May 2018 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Menentukan 

Topik 
                                

2 
Use Case, 

ERD, DFD 
                                

3 Bab 1                                 

4 Bab 2, Bab 3                 

5 Bab 4, Bab 5                 

6 Bab 6, Bab 7                 

7 

Perancangan 

dan 

Pengembangan 

Aplikasi 

                                

8 
Konfirmasi 

Client 
                                

9 Implementasi                                 


