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BAB IV 
METODOLOGI 

4.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam perancangan oleh penulis adalah 

penelitian terapan, yaitu penelitian dipakai untuk memecahkan suatu masalah 

dengan diterapkan. Penelitian yang dilakukan membutuhkan penyusunan langkah-

langkah sistematis untuk membuat sistem yang dirancang dan yang akan digunakan 

berjalan dengan sempurna. Langkah - langkah yang dibuat untuk menjelaskan alur 

disusun dalam bentuk flowchart. Gambar dari alur tersebut dapat  

Gambar 1 Alur Rancangan 
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4.2  Alur Penelitian 

4.2.1  Menentukan Topik  

Penulis melakukan pemilihan topik dan judul yang akan dibahas. Topik 

dilakukan berdasarkan latar belakang pada masalah di PT. Dunia Berjaya abadi 

dimana layanan internet masih belu dilakukan peranancangan kemanan dalam 

penggunaan internet. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk memberikan solusi 

mengenai masalah layanan internet pada perusahaan. 

 

4.2.2  Mengumpulkan Data dan Informasi 

Penulis akan melakukan pengumpulkan informasi berupa landasan teori 

yang berada dalam jurnal penelitian yang bersangkutan dengan pembahasan yang 

dirancang untuk mendukung penelitian yang dilakukan,. Pengumpulan informasi 

dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil dari pengumpulan 

data dan informasi akan dibentuk dalam bentuk laporan.  

 

4.2.3  Analisis Permasalahan 

Pada tahap analisa permaslahan, metode yang digunakan penulis adalah 

metode NDLC, yaitu menganalisa masalah yang terjadi dengan meneliti penyebab 

dari masalah tersebut.  Setelah masalah telah seslesai dianalisis, penulis akan 

memberikan solusi pada perusahaan.  

 

. 
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4.2.4  Implementasi 

Proyek akan diterapkan kedalam sistem perusahaan sesuai dengan 

simulasi yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

4.2.5  Pengujian 

Pada tahap ini penulis akan memeriksa apabila proyek berjalan sesuai 

dengan rancangan dengan menggunakan pengujian pada sistem yang dirancang. 

Metode blackbox dan whitebox adalah tekhnik yang dipakai penulis. Blackbox 

adalah pengujian sistem berdasarkan spesifikasi fungsional dalam sistem dan 

whitebox adalah metode uji coba sistem yang dilakukan dengan menganalisa dan 

meneliti serta melakukan analisa kekurangan pada sisetem tersebut (Mustaqbal, 

Firdaus, & Rahmadi, 2015). Apabila sistem berhasil dirancang dan dapat berjalan 

sesuai yang direncanakan maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

 

4.2.6  Penyusunan Laporan 

Tahap dimana perancangan sistem berhasil diterapkan dengan baik. 

Penulis akan membuat kesimpulkan berdasarkan hasil dari kerja praktek dan 

dirangkum dalam bentuk laporan.  

 

4.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan penulis dalam 

menyusun laporan penelitian adalah sebagai berikut: 
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4.3.1  Observasi  

Penulis melakukan observasi dengan mengamati dan mencatat 

permasalahan yang ada pada pada PT. Dunia Berjaya Abadi. Untuk mendapat data 

yang diperlukan, maka teknik observasi akan mengamati topologi jaringan , dan  

perangkat jaringan yang digunakan.? 

 

4.3.2  Studi Literatur 

Penulis melakukan observasi dengan mengamati dan mencatat 

permasalahan yang ada pada pada PT. Dunia Berjaya Abadi. Untuk mendapat data 

yang diperlukan, maka teknik observasi akan mengamati topologi jaringan , dan  

perangkat jaringan yang digunakan.. 

 

4.4  Jadwal Pelaksanaan  

Tahapan dan jadwal pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan selama 4 

bulan dan keterangan pada Tabel 1 dalam hitungan per minggu. Berikut rincian 

jadwal pelaksanaan kerja praktek di Tabel 1: 

 

 

 

 

No Kegiatan April  Mei Juni Juli 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Menentukan topic                           
2 Analisis masalah dan kebutuhan                           
3 Mengumpulkan data dan informasi                           
5 Perancangan dan implementasi                           
6 Pengujian                           
7 Penyusunan laporan                           

Tabel 1 Jadwal pelaksanaan Kerja Praktek 
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