BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN
4.1

Rancangan Penelitian
Pembuatan desain Perancangan dan Implementasi sistem rental mobil

berbasis aplikasi pada CV. Nayla Anzano, Penulis menggunakan metode penelitian
terapan. Menurut (Haslinda et al., 2019) Penelitian terapan adalah penyelidikan
yang memiliki tahapan secara sistematik, hati-hati dan terus-menerus terhadap
suatu maslah yang spesifik agar bisa menghasilkan sebuah tujuan untuk keperluan
tertentu Penelitian terapan adalah Penyelidikan yang hati-hati, sistematik dan terusmenerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera
untuk keperluan tertentu. Bentuk penelitian ini bertujuan untuk mencari sebuah
solusi yang akan memecahkan masalah yang dihadapi sebuah perusahaan, Hasil
Penelitian ini berupa sistem penyewaan mobil berbasis aplikasi yang dapat
memajukan kapasitas proses dalam perusahaan serta menghasilkan informasi yang
akurat dan pasti.
4.2

Teknik Pengumpulan Data
Menurut (Hasanah, 2016) metode pengumpulan data merupakan langkah

yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan informasi ,Adapun Jenis teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian sebagai berikut:
4.2.1 Wawancara
Wawancara disebut sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya
jawab sepihak yang dilakukan secara beraturan dan berasaskan kepada tujuan
penelitian seperti yang dijelaskan oleh (Hasanah, 2016) Wawancara digunakan oleh
penulis untuk mendapatkan informasi terkait fitur dan tampilan sistem aplikasi
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yang akan diterapkan dalam perancangan sistem penyewaan berbasis aplikasi.
Pembicara pada wawancara ini adalah pak Nofriadi selaku Direktur Utama dari
CV. Nayla Anzano.
Daftar pertanyaan yang diusulkan pada wawancara adalah sebagai berikut:
1.

Tipe/jenis kendaraan yang terdapat dalam CV. Nayla Anzano?

2.

Dimanakah perusahaan menyimpan data-data penyewaan?

3.

Proses bisnis apa yang sedang dijalankan dalam perusahaan?

4.

Apa dasar permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam jasa rental?

5.

Bagaimana langkah-langkah konsumen dalam melakukan penyewaan dan
pembayaran?

4.2.2 Studi Pustaka
Menurut (Hasanah, 2016)Studi pustaka merupakan metode akumulasi data
dengan sumber yang didapatkan dari internet, literatur-literatur maupun jurnaljurnal yang bertujuan dalam membentuk sebuah landasan teori, ada beberapa teknik
pengumpulan data seperti melakukan studi pada pustaka acuan, mempelajari acuanacuan, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan proses pembuatan sistem rental
berbasis aplikasi.
4.3

Proses Perancangan
Untuk membangun sistem aplikasi rental mobil di CV. Nayla Anzano,

penulis membuat flowchart yang dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 4. Flowchart proses perancangan sistem
1.3.1 Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data dimulai dengan mengumpulan data melalui
diksusi tanya jawab dengan narasumber supaya mendapatkan informasi tertentu
yang diperlukan untuk menggarap sistem serta dilanjut dengan mencari dan
mempelajari pustaka acuan yang bersangkut paut dengan sistem yang akan
dirancang penulis.
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1.3.2 Perancangan Sistem
Pada proses perancangan sistem ini, penulis mulai merancang model
menggunakan Use Case Diagram, Activity Diagram, Data Flow Diagram, dan
Class Diagram, setelah itu untuk tampilan sistemnya penulis mengaplikasikan Java
NetBeans. Setelah perancangan selesai, penulis mulai mengembangkan sistem
menggunakan NetBeans dengan bahasa pemrograman Java untuk aplikasi antar
muka dan diintegrasikan dengan XAMPP memakai Mysql untuk penyimpanan
data-data, hingga sistem tersebut mampu beroperasi sesuai dengan apa yang
diharapkan.
1.3.3 Testing & Implementasi
Dalam Proses Testing & Implementasi ini, penulis melakukan pengujian
terhadap sistem yang sudah dirancang. Jika terdapat kesalahan didalam sistem yang
telah dirancang, maka penulis diharuskan untuk melakukan tahapan perbaikan dan
pengujian berkala pada sistem sampai sistem yang dirancang dapat berjalan lancar.
Selanjutnya penulis akan melakukan proses implementasi terhadap sistem yang
telah melewati tahap pengujian.
1.3.4 Kesimpulan
Pada tahapan terakhir, penulis dapat menyimpulkan hasil perancangan yang
sudah diimplementasikan pada sistem aplikasi tersebut, beserta saran dan masukan
yang diterima oleh penulis, sehingga sistem aplikasi dapat dikembangkan menjadi
lebih baik kedepannya.
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4.4

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan
Tahapan dan jadwal pelaksanaan kerja praktek ini diuraikan menjadi tiga

tahap dalam pelaksaannya dan satu tahap dalam jadwal pelaksanaannya sebagai
berikut:
4.4.1 Tahap Persiapan
Tahapan persiapan merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan kerja
praktek, Dalam tahap ini penulis melakukan survey pada lingkungan kerja praktek,
mempelajari permasalahan pada tempat kerja praktek, sumber masalah yang
ditemui pada perusahaan, prosedur kerja/proses kerja pada perushaan dan
penentuan daftar data yang dibutuhkan sebagai solusi permaslaahan pada
perusahaan.
4.4.2 Tahap Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan merupakan tahap kedua dalam pelaksanaan kerja
praktek, Dalam tahap ini penulis mencari informasi dengan mengumpulkan dan
mengolah data dan informasi yang didapat dengan menggunakan teknik wawancara
untuk memahami aktivitas perusahaan, observasi pada prosedur kerja perusahaan
beserta untuk perancangan dan implementasi aplikasi rental berbasis aplikasi.
4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan
Tahap ini merupakan tahap akhir dari pelaksanaan kerja praktek. pada tahap
ini, laporan kerja praktek akan disusun oleh penulis, dan melakukan pengembangan
aplikasi yang telah dirancang, kemudian penulis akan menjalankan evaluasi
penilaian kerja praktek yang akan dinilai oleh perusahaan beserta dari dosen (grup)
, dan yang terakhir adalah melaksanakan sidang kerja praktek dan membuat
hardcover yang akan dikumpulkan ke BAAK.
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan kerja praktek berlangsung sekitar 4 bulan (Februari Mei). Hamparan jadwal pelaksanaan kerja praktek diterapkan pada tabel
dibawah ini:
Tabel 6. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek
No

Kegiatan

1

Pengumpulan
Data

Febuari
I

II

III

Maret
IV

I

II

III

April
IV

I

II

III

Mei
IV

I

II

III

Perancangan
Sistem
Pengujian
Sistem

2
3
4

Implementasi

5

Pembuatan
Laporan

Dalam pelaksanaan kerja praktek, penulis membuat tabel yang berisikan
jadwal pelaksaan kerja praktek beserta langkah-langkah setiap kegiatan dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data
Penulis membuat pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melakukan
rancangan pada aplikasi rental, seperti mencari tentang referensi beserta
melihat langsung lingkungan kerja praktik perusahaan, Pengumpulan Data ini
dimulai dari minggu pertama Febuari dan selesai pada minggu kedua Febuari.
2.

Perancangan Sistem
sesudah penulis siap melakukan pengumpulan data, Penulis melakukan

perancangan pada sistem dengan membaca referensi pada data-data yang
sudah dikumpulkan, penulis akan membuat berbagai diagram yang berfungsi
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sebagai gambaran aplikasi yang akan dirancang. Perancangan Sistem ini
dimulai dari minggu ketiga Febuari dan selesai pada minggu keempat Maret.
3.

Pengujian Sistem dan Implementasi
Pada tahapan ini, penulis melakukan pengujian pada sitem yang telah

dirancang sebelumnya, yang berlangsung pada minggu pertama April sampai
dengan minggu ketiga April, dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan
implementasi terhadap sistem yang sudah diuji, Implementasi sistem dimulai
pada minggu keempat April dan selesai pada minggu pertama Mei.
4.

Pembuatan Laporan
Setelah tahapan yang telah dilaksanakan secara bertahap, penulis

kemudian menyalinkan semuanya kedalam laporan, pembuatan laporan
sebagai bukti pelaksanaan Kerja Praktik (KP) oleh penulis, Pembuatan laporan
ini berlangsung dari minggu pertama Febuari dan selesai pada minggu terakhir
Mei.
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