
BAB IV 
METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

  Bentuk penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yaitu penelitian 

terapan. Penelitian terapan merupakan penelitian yang mengkonsentrasikan pada 

penerapan teori untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini tidak 

hanya fokus pada ide, gagasan, dan teori, melainkan fokus terhadap penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang diterapkan penyusunan laporan ini 

adalah dengan menggunakan metode wawancara dan mengobservasi, orang yang 

diwawancarai peneliti antara lain kepala perusahaan PT Aeon Vision Synergy 

untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan tersebut. Sedangkan untuk 

metode observasi peneliti akan mengamati objek secara langsung. Teknik ini 

dilakukan untuk mencari informasi mengenai tempat kerja admin dan 

penyimpanan data perusahaan. 

4.3 Proses Rancangan 

Untuk memulai rancangan, dibutuhkan sebuah alur sistematis, dimana 

alur ini akan menjelaskan mengenai langkah yang akan dilakukan hingga sistem 

yang akan dirancang. Alur yang akan dibuat dapat dilihat di Gambar 4.1 
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Berikut merupakan penjelasan dari tahap-tahap yang perlu dilakukan 

untuk melakukan penelitian ini. 

1. Menentukan topik adalah tahap pertama yang dimana penulis akan 

menentukan judul topik yang ingin diteliti 

2. Mengumpulkan data adalah tahap dimana penulis mengumpulkan 

semua data-data yang berkaitan dengan topik penulis, seperti jurnal, 

buku maupun majalah. 

3. Analisa permasalahan dan kebutuhan adalah tahap dimana semua data-

data yang dibutuhkan sudah terkumpul dan tahap selanjutnya penulis 

akan menganalisa/menganalisis masalah kebutuhan yang diperlukan. 

4. Perancangan dan implementasi adalah tahap yang dimana penulis akan 

merancang dan mengimplementasikan Cloud Storage menggunakan 

Owncloud. 

5. Pengujian adalah tahap yang dimana penulis akan menguji rancangan 

Cloud Storage yang sudah dirancang serta mengimplementasikan pada 

tahap yang sebelumnya. Jika pengujian sukses maka penulis akan 

berlanjut pada tahap yang berikutnya, dan jika pengujian gagal maka 

penulis akan kembali menguji tahap percangan dan implementasi. 

6. Menyusun laporan dan dokumentasi, pada tahapan ini peneliti akan 

menyusun laporan dan dokumentasi yang sudah didapat oleh peneliti 

pada tahap-tahap yang sebelumnya. 
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Berikut adalah jadwal pelaksanaan penulis dalam menyelesaikan proyek 

ini, proyek ini berlangsung sekitar empat bulan (April – July). Pada table 4.1 

merupakan table jadwal penulis dalam menyelesaikan proyek : 

 

Tabel 4.1 Jadwal pelaksanaan proyek kerja praktek 

 
No Kegiatan April Mei Juni July 

 Menentukan Topik                                 
 Pengumpulan Data                                 
 Analisis masalah dan kebutuhan                                 
 Perancangan dan implementasi                                 
 Pengujian                                 
 penyusunan laporan dan implementasi                                 
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