BAB IV
METODOLOGI
4.1.

Rancangan Penelitian
Metode perancangan aplikasi yang digunakan oleh penulis sebagai

panduan perancangan sistem dalam merancang proyek kerja praketek ini adalah
metode Waterfall. Alasan dalam menggunakan metode ini dikarenakan
fungsionalitas aplikasi dan kebutuhan pengguna sudah jelas. Berikut ini merupakan
gambaran dalam tahap perancagan aplikasi dengan metode Waterfall:

Gambar 4.1 Tahap Perancangan Aplikasi Metode Waterfall

4.2.

Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai panduan

perancangan sistem adalah dengan metode wawancara. Dengan menggunakan
metode tersebut, penulis dibutuhkan untuk merumuskan masalah-masalah yang
dihadapi instansi dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang telah dirumuskan
oleh penulis akan dijawab secara langsung dari narasumber utama, yaitu kepala
BAAK. Tujuan penulis dalam menggunakan metode wawancara adalah demi
memperoleh informasi sejelas mungking mengenai objek perancangan sistem.
Pertanyaan utama yang diberi oleh penulis pada waktu pelaksanaan proses
wawancara adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah cara kerja sistem yang digunakan sekarang?
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2. Apa sajakah masalah yang dihadapi dengan menggunakan sistem sekarang?
3. Apa sajakah fitur yang dibutuhkan pada sistem yang akan dirancang?

4.3.

Proses Perancangan
Pada tahap ini, penulis memulai proses perancangan sistem yang diawali

dengan mengumpulkan data, analisis data sampai dengan implemetasi sistem yang
telah dirancang. Tahap-tahap perancagan sistem dapat dilihat pada gamber 4.2:

Gambar 4.2 Diagram Perencanaan
Gambar diatas merupakan model dalam perancangan sistem. Penjelasanpenjelasan pada tahap perancangan sistem dapat dilihat sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data, dalam tahap ini penulis akan mengumpulkan data dari
dokumen dokumen yang telah tersedia dalam database instansi.
2. Analisis Data, dalam tahap ini penulis mulai menganalisis data yang sudah
dikumpul terlebih dahulu dan akan mencari asal mulanya permasalahan dan cara
penyelesaian untuk masalah tersebut.
3. Desain Sistem, dalam tahap ini penulis mulai merancang penampilan
sistem secara garis besar.
4. Perancangan Sistem, dalam tahap ini penulis mulai membangun sistem
yang sudah ditentukan.
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5. Testing, dalam tahap ini penulis memulai pengujian sistem yang telah
dibangun. Jika fitur sistem masih belum sesuai dengan perencanaan awalnya,
maka penulis dibutuhkan untuk kembali merancang sistem pada tahap
perancangan sistem.
6. Implementasi, pada tahap ini penulis akan mengimplementasi sistem yang
telah selesai dirancang dan telah lewat hasil pengujian sistem.

4.4.

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan
Berikut ini merupakan alur kerja penulis dalam melaksanakan kerja

prakter yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan penilaian
dan pelaporan.

4.4.1. Tahapan Persiapan
Pada tahap persiapan, proses-proses yang dilaksanakan oleh penulis adalah:
1. Memilih tempat pelaksanaan kerja praktek.
2. Menguraikan masalah-masalah yang dihadapi pada tempat kerja praktek.
3. Mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan tempat kerja praktek.

4.4.2. Tahapan Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, proses-proses yang dilaksanakan oleh penulis adalah:
1. Merancang desain sistem.
2. Membangun sistem sesuai dengan perancangan sebelumnya.
3. Menguji sistem yang sudah dirancang sesuai dengan perancangan.
4. Implementasi hasil perancangan sistem

4.4.3. Tahapan Penelitian dan Pelaporan
Pada tahap penelitian dan laporan, proses-proses yang dilaksanakan oleh penulis
adalah:
1. Menyusun laporan kerja praktek
2. Mengikuti bimbingan dengan dosen pembimbing
3. Menyelesaikan laporan kerja praktek
4. Penilaian kerja praktek oleh pemilik tempat kerja praktek
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5. Penilaian kerja praktek oleh tim dosen

4.4.4. Jadwal Pelaksanaan
Penulis memulai pengerjaan kerja praktek untuk manajemen ATK ini
dimulai pada akhir bulan september 2019 dimana penulis memilih tempat
pelaksanaan kerja praktek dan lanjut mengumpulkan data, setelah pengumpulan
data berakhir pada awal bulan oktober, penulis lanjut menganalisis dan mendesain
penampilan sistem, penulis juga memulai penyusunan laporan. Pada pertengahan
oktober sampai pertengahan akhir januari, penulis melakukan perancangan dan
pengujian sistem. Pada pertengahan Februari, penulis mengimplementasi sistem
dan penyusunan laporan pada saat itu juga selesai.
Ringkasan dari jadwal pelaksanaan penulis dapat dilihat pada tabel 4.1
2019
No

Kegiatan

Sept

Okt

2020
Nov

Des

Jan

Feb

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Perencanaan
2 Pengumpulan Data
3 Analisis dan Desain
4 Perancangan Sistem
5 Pengujian
6 Implementasi
7 Penyusunan Laporan

Tabel 4.1 Tabel Jadwal Pelaksanaan
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