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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis saat melakukan perancangan 

website Company Profile sebagai media promosi pada PT. Ekadi Trisakti Mas adalah 

menggunakan penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang lebih 

tekankan untuk memperoleh sebuah informasi yang bisa digunakan untuk penyelesaian 

masalah dengan tujuan diterapkan, diuji dan dievaluasi masalah yang praktis 

(Mulyawan & Novia, 2016). berkaitan dengan target penelitian yang bisa 

mempermudah perusahaan PT. Ekadi Trisakti Mas Dalam Memasarkan Rumah. 

Dengan ini data data yang dibutuhkan untuk melakukan rancangan website Company 

Profile adalah dengan fitur yang disediakan, tampilan. Oleh karena itu, teknik teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan teknik wawancara dan 

studi pustaka. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Ada beberapa cara penulis dalam melakukan pengumpulan data yaitu: 

4.2.1 Wawancara 

 Wawancara yaitu sebuah teknik dalam pengumpulan data yang penting disaat 

penulis melakukan penelitian (Handisa, 2017). Wawancara dapat dilakukan dalam 

beraneka ragam cara. Yaitu dengan melewati berbicara berhadapan, sosial media, dan 

bertelepon dengan Narasumber. Dengan melakukan wawancara, penelitian yang 

diperlukan bisa didapatkan dengan mudah. 
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 Narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah bagian posisi marketing 

dan General Manager pada PT. Ekadi Trisakti Mas. Berikut merupakan beberapa 

pertanyaan yang dilakukan saat melakukan wawancara kepada Narasumber: 

1.  Apakah perusahaan memiliki kendala dalam mempromosikan rumah yang 

dijual? 

2.  Saat ini bagaimana pihak marketing dan perusahaan dalam melakukan 

penyebaran informasi mengenai perusahaan dan promosi fasilitas yang 

tersedia ? 

3.  Fitur apa saja yang akan dibutuhkan saat penulis didalam masa 

pengembangan? 

4.  Apakah tampilan pada aplikasi yang dirancang bersifat User Friendlly? 

5.  Target waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam merancang website 

tersebut? 

6. Apa yang diharapkan dari website company profile yang akan 

diimplementasikan? 

4.2.2 Studi Pustaka 

 Studi pustaka merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data melalui 

refrensi yang terdapat pada dalam buku atau jurnal yang sudah ada. Metode ini 

bertujuan untuk agar penulis dapat memperkuat teknik perancangan yang akan 

digunakan dalam perancangan atau pengembangan sebuah sistem oleh penulis. 
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4.3 Proses Perancangan 

Gambar 3 dibawah ini merupakan gambaran FlowChart di fase perancangan 

pembuatan Website Company Profile untuk media promosi pada PT. Ekadi Trisakti 

Mas Dengan Menggunakan Metode WaterFall. 

 

Gambar 1 Proses Perancangan Company Profile berbasis website Dengan Metode 

WaterFall. 
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4.3.1 Perencanaan 

 Dalam tahap penulis melakukan Perencanaan yaitu dengan memahami sebuah 

sistem yang akan dibangun. Pada fase ini memerlukan pemahaman mengenai proses 

sebuah sistem yang saat ini sedang berjalan dan melakukan pengumpulan data dan 

informasi yang akan menjadi sebuah kunci berjalannya sebuah sistem dan 

mengimplementasikan hasil perancangan yang telah dilakukan oleh penulis. 

4.3.2 Analisa Sistem 

Analisa sistem yaitu sebuah tahap perancangan dengan menggunakan use case 

diagram yang dapat digunakan sebagai contoh pada saat pengembangan berlansung. 

4.3.3 Desain Sistem 

Desain atau perancangan yaitu sebuah fase dimana penulis melakukan desain 

sebuah aplikasi yang akan dikembangkan dengan membuat sebuah proses Business 

Rule Process dengan tool framework laravel menggunakan metode Model-View-

Controller (MVC) sesuai dengan kebutuhan sistem. 

4.3.4 Implementasi Sistem 

Implementasi Sistem merupakan sebuah fase dimana penulis melakukan 

pemograman pada suatu sistem yang dibuat dengan pertahap atau pun per modul yang 

akan digabungkan menjadi sebuah aplikasi Pada Tahap Selanjutnya. 

4.3.5 Pengujian Sistem 

Pengujian sitem yaitu merupakan dimana fase sebuah sistem akan diuji sebelum 

diluncurkan untuk digunakan oleh pengguna. Pengujian sistem dapat juga disebut 

Testing untuk menguji sistem yang dirancang terdapat masalah atau Bug. Dengan 

menggunakan metode Unit Testing. 
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4.3.6 Pemeliharaan Sistem 

Pemeliharaan Sistem Merupakan tahap terakhir dimana sistem sudah 

diimplementasikan kepada pengguna untuk digunakan. Jika terdapat sebuah masalah 

pada saat pengguna menggunakan sistem, maka penulis akan siap untuk memperbaiki 

atau mengatasi masalah yang tidak diinginkan.  

4.3.7 Pembuatan Laporan 

 Pembuatan Laporan Merupakan fase dimana sistem yang dirancang penulis 

berhasil berjalan dengan bagus oleh pengguna. Penulis dapat menyimpulkan hasil 

penelitian selama ini dan hasilkan dalam bentuk laporan kerja praktek. 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

 Pada tahap ini penulis akan menyediakan rencancanya dalam persiapan, 

pelaksanaan, peniliaan dan laporan kerja praktek agar dapat berjalan dengan baik. Dan 

disertai jadwal proses berjalannya dalam menyelesaikan laporan kerja praktek tersebut. 

4.4.1 Tahap Persiapan 

a. Lakukan Survei pada tempat kerja praktek. 

b. Tentukan lokasi tempat kerja praktek. 

c. Analisa masalah yang dihadapi pada tempat kerja praktek. 

d. Menentukan topik kerja praktek yang akan penulis laksanakan. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

a. Mewawancari pihak Marketing dan General Manager untuk mengetahui 

cara keja sebuah aplikasi yang akan dirancang oleh penulis. 

b. Melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan aplikasi berbasis 

website dan media promosi berbasis website. 
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c. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing, Marketing, General Manager PT. 

Ekadi Trisakti Mas berkaitan dengan konsep tampilan (User Interface), alur 

kerja sebuah sistem dan fungsi yang dibutuhkan untuk aplikasi yang akan 

dikembangkan. 

d. Perancangan aplikasi sesuai dengan hasil konsultasi yang dilakukan antara 

penulis dengan pihak Marketing, General Manager PT. Ekadi Trisakti Mas 

dan disertai dengan dosen pembimbing. 

e. Implementasikan aplikasi yang dikembangkan setelah di approve oleh dosen 

pembimbing dan pihak PT. Ekadi Trisakti Mas. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

a. Mengerjakan laporan dan dokumen kerja praktek. 

b. Melakukan konsultasi dan evaluasi kepada dosen pembimbing. 

c. Memperbaiki laporan kerja praktek berdasarkan hasil konsultasi dan 

evaluasi. 

d. Finalisasi laporan kerja praktek. 

e. Evaluasi dan penilaian kerja praktek dari PT. Ekadi Trisakti Mas. 

f. Evaluasi dan penilaian kerja praktek dari para tim dosen.  

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

 Berikut dibawah ini yang dapat dilihat merupakan tabel jadwal dimana penulis 

dalam melakukan kerja praktek saat tahap perancangan dan implementasinnya website 

company profile PT. Ekadi Trisakti Mas sebagai media promosi. 
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    Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan 
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