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BAB IV  
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Membuat suatu penelitian dibutuhkan langkah-langkah jalur yang teratur 

dan sistematis , dimana alur ini akan  dijelaskan tentang langkah-langkah yang akan 

dilakukan hingga sistem dirancang dalam bentuk flowchart . Adapun alur yang akan 

di buat dapat dilihat pada Gambar 11 dibawah ini:  

 

Gambar 1 Alur Langkah Penelitian 
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Berikut ini adalah penjelasan dari  tahap yang harus dilakukan oleh penulis 

untuk melakukan penelitian sesuai pada alur diatas. 

1) Menentukan topik yang akan menjadi pokok utama dimana penulis  menentukan 

judul dan topik yang akan dibahaskan. 

2) Mengumpulkan data adalah tahap penulis akan mengumpul seluruh informasi 

dan data-data yang bersangkutan dengan penelitian yang akan diteliti. 

3) Analisis masalah dan kebutuhan adalah tahap dimana penulis mencari bagian 

masalah dan kebutuhan yang bersangkutan dengan data-data yang tercantumkan 

dan setelah itu penulis akan menganalisa masalah dan kebutuhan sesuai dengan 

permasalahan yang bersangkutan. 

4) Perancangan serta implementasi adalah tahap dimana penulis akan merancang 

serta mengimplementasi CCTV Online dengan mengunakan IP NAT. 

5) Pengujian merupakan tahap adalah tahap penulis akan memulai percobaan 

rancangan dan implementasi CCTV Online antara sukses atau gagal, jika rancangan 

tersebut berjalan dengan sukses maka implementasi akan memasuki tahap 

selanjutnya, jika gagal maka akan perulangan rancangan dan implementasi sekali 

lagi sampai dalam tahap sukses. 

6) Penyusunan laporan dan dokumentasi adalah tahap terakhir untuk penulis 

menyusunkan laporan serta dokumentasi dari penelitian yang berisi seluruh 

informasi yang telah dibuat oleh penulis selama penelitian berlangsung. 

 

Eric Sandrio Ng Yio, Perancangan dan Implementasi CCTV Online Menggunakan IP Camera 
di PT. Pancar Sinar Abadi 
UIB Repository@2018



28 
 

 
Universitas Internasional Batam 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan penulis dalam 

penyusunan laporan penelitian adalah dengan cara metode wawancara dan 

observasi, target yang akan diwawancara penulis adalah Manajer dan Direktur 

sebagai penanggung jawab perusahaan di PT. Pancar Sinar Abadi agar 

mendapatkan informasi kasus yang pernah terjadi pada perusahaan seperti terjadi 

penculikkan, penghuni mencuri barang di tempat kawasan, dan peran-peran dari 

setiap staff-staff  dalam perusahaan. Selain wawanacara ada juga metode yang 

dilakukan yaitu observasi. Metode tersebut berperan penulis dengan secara 

langsung turun ke lapangan untuk menganalisa alur berkerja nya perusahaan dari 

awal buka sampai penutupan perusahaan saat ini, dan akhirnya dari kedua metode 

akan mendapatkan kesimpulan untuk penulis agar bisa memberikan solusi untuk 

menyelesaikan masalah yang berpengaruh pada perusahaan. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Tahapan serta jadwal pelaksanaan yang akan telah dilakukan selama 4 bulan 

oleh penulis dalam penyelesaian proyek , berikut adalah rincian jadwal pelaksanaan 

kerja praktek seperti yang terlihat di Tabel 1.  

Tabel 1 Tabel Kegiatan 
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