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BAB IV  

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah alur sistematis yang nantinya akan digunakan 

sebagai acuan pada penelitian ini, alur ini akan menjelaskan tentang langkah-

langkah dalam penelitian ini mulai dari awal sampai dengan selesai. Adapun 

rancangan penelitian yang akan dibuat dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Rancangan Penelitian
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Berikut ini adalah penjelasan dari langkah- langkah yang tercantum pada 

perancangan Gambar 4.1 di atas: 

1. Menentuan topik adalah dimana tahap awal dimana penulis 

mementukan judul dan topik yang akan diteliti. 

2. Mengumpulkan data adalah tahap dimana penulis akan 

mengumpulkan seluruh data-data dan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan diteliti. 

3. Analisis masalah dan kebutuhan adalah tahap yang penting, dimana 

penulis akan mencari tahu permasalahan-permasalahan yang ada, lalu 

akan dilakukan analisis kebutuhan sesuai dengan permasalahan-

permasalahan yang ada. 

4. Perancangan dan implementasi merupakan tahap dimana penulis akan 

mulai merancang dan mengimplementasikan mail server dengan 

Zimbra. 

5. Pengujian adalah tahap yang mementukan apakah hasil dari 

implementasi penulis berjalan dengan baik atau tidak, jika berjalan 

dengan baik, maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya, jika tidak 

berjalan dengan baik, maka penulis akan melakukan perancangan dan 

implementasi lagi sampai dengan implementasi berhasil dan berjalan 

dengan baik. 

6. Penyusunan laporan dan dokumentasi merupakan tahap akhir, dimana 

penulis akan menyusun laporan dan dokumentasi dari penelitian yang 
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berisi tentang segala sesuatu yang telah dilakukan oleh penulis 

selama penelitian berlangsung. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis akan mengumpulkan 

data-data dan informasi dengan metode wawancara dan observasi. Objek 

wawancara dan observasi penulis adalah karyawan-karyawan yang bekerja pada 

PT. Adhi Berlian Shipping. Selanjutnya, informasi- informasi yang didapatkan 

akan dikelola menjadi data-data yang akan digunakan dalam penyusunan laporan 

penelitian. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Semua proses tahapan dan perancangan pada proyek ini berlangsung 

selama 4 bulan, mulai dari proses menentukan topik penelitian sampai dengan 

penyusunan laporan beserta dokumentasi. Untuk rincian jadwal pelaksanaan kerja 

praktek penulis yang lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1: Tabel Kegiatan 
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