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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisa data dengan perantara teknik 

tertentu. Penulis menggunakan metode penelitian untuk mengarahkan perancangan 

ini agar tujuan peneliti yang telah ditentukan dapat  tercapai. Beberapa metode  

penelitian  yang  digunakan penulis sebagai berikut: 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

3.1.1 Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu 

kegiatan yang sedang berlangsung atau mengetahui proses-proses yang 

terjadi dalam sistem informasi di Mohan Grosir. Hasil yang diperoleh 

yaitu berupa prosedur-prosedur dan persyaratan dalam mengajukan 

kredit. 

3.1.2 Metode Wawancara  

Metode wawancara memungkinkan penulis untuk 

mengumpulkan data secara bertatap muka dengan pimpinan sebagai 

orang yang diwawancarai mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

data penjualan kredit di Mohan Grosir, sejarah berdirinya perusahaan, 

struktur organisasi dan tugas-tugasnya. Dengan metode ini penulis 

memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap serta mempunyai nilai 

kebenaran.  



18 

3.1.3 Metode Kepustakaan 

Metode ini merupakan cara yang ditempuh guna mengumpulkan 

data dan informasi serta pengetahuan yang berasal dari buku pedoman, 

referensi, maupun browsing internet yang berkaitan dengan topik 

permasalahan. Data yang diperoleh yaitu berupa teori-teori dasar 

mengenai pengertian tentang Sistem, Informasi, Multiuser, SQL Server, 

Visual Basic 6.0, Basis Data, Penjualan, Kredit, Grosir, dan Crystal 

Report. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1 Analisis Sistem  

Kegiatan analisis sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem 

yang sudah berjalan kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang 

akan dipenuhi dalam sistem yang baru. Adapun tahapan analisis sistem 

yaitu sebagai berkut: 

1. Data Flow Diagram Context Level (Context Diagram) 

Context Diagram adalah kasus khusus dari data flow 

diagram (DFD) yang berfungsi untuk memetakan model lingkaran, 

yang direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili 

keseluruhan sistem. 

2. Data Flow Diagram  

Data Flow Diagram adalah gambaran sistem secara logikal. 

Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat 
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lunak, struktur data atau organisasi file. Keuntungan menggunakan 

data flow diagram adalah memudahkan pemakai yang kurang 

menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan 

dikerjakan atau dikembangkan. 

3. HIPO 

HIPO (Hierarchy Plus Input Process Output) alat desain 

dan tehnik dokumentasi dalam siklus perkembangan sistem dari 

top level sistem utama sampai level 1 percabangan dari input, 

proses dan output. 

4. Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan 

antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan 

struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya 

digunakan beberapa notasi dan simbol. ERD dapat diterjemahkan 

dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konsep menjadi diagram 

data. Entity Relationship Diagram terdiri dari 2 komponen yaitu : 

1. Entitas yaitu individu yang mewakili sesuatu yang nyata 

eksitensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. 

2. Atribut yaitu karakteristik yang mendeskipsikan entitas 

tersebut. Penentuan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah 
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penetapan atribut bagi sebuah entitas didasarkan pada fakta 

yang ada. 

 

3.2.2 Desain Sistem 

Desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak 

merupakan upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan 

kepuasan akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, 

memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi 

maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain 

dari segi biaya, waktu dan perangkat. Kualitas perangkat lunak biasanya 

dinilai dari segi kepuasan pengguna perangkat lunak terhadap perangkat 

lunak yang digunakan. 

1. Desain Input 

Membahas tentang input tidak terlepas dari alat-alat input 

(input device) yang akan digunakan, misalnya keyboard, card reader 

dan lain-lain. Alat input digolongkan menjadi dua golongan, yaitu 

alat input langsung (online input device) dan alat input tidak 

langsung  (offline input device). Alat input langsung merupakan alat 

input yang langsung dihubungkan dengan CPU, misalnya keyboard, 

mouse, touch screen. Alat input tidak langsung adalah alat input 

yang tidak langsung dihubungkan dengan CPU, misalnya KTC 

(key-to-card), KTT (key-to-tape) dan KTD (key-to-disk). Input yang 

menggunakan alat input tidak langsung mempunyai tiga tahapan 
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utama tersebut. Input yang menggunakan alat input langsung hanya 

terdiri dari dua tahapan utama saja (data capture dan data entry). 

2. Desain Output 

Output adalah produk dari sistem informasi yang dapat 

berupa hasil media kertas, hasil media lunak dan hasil dari suatu 

proses yang akan digunakan oleh proses lain yang tersimpan pada 

suatu media seperti tape, disk atau kartu. Sedangkan output yang  

dimaksud dalam desain ini adalah output yang berupa tampilan di 

media kertas atau di layar video.  Output dapat diklasifikasikan ke 

dalam beberapa tipe, yaitu output intern dan output ekstern. 

a. Output Intern 

  Output yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

manajemen. Output ini akan tetap tinggal di perusahaan dan akan 

disimpan sebagai arsip atau dimusnahkan bila sudah tidak 

digunakan lagi. Output jenis ini dapat berupa laporan-laporan 

terinci, laporan-laporan ringkasan dan laporan-laporan lainnya. 

b. Output Ekstern 

Output ekstern adalah output yang akan didistribusikan 

kepada pihak luar yang membutuhkannya. Contoh output ekstern 

adalah faktur, check, tanda terima pembayaran dan lain-lain. 

3. Desain Database 

Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di 
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simpanan luar computer dan digunakan perangkat lunak tertentu 

untuk memanipulasinya. Database merupakan salah satu komponen 

yang penting di sistem informasi, karena berfungsi sebagai basis 

penyedia informasi bagi para pemakainya. 

Database dibentuk dari kumpulan file. File di dalam 

pemrosesan aplikasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe 

diantaranya sebagai berikut : File Induk (Master File), File 

Transaksi (Transaction File), File Laporan (Report File), File 

Sejarah (History File), File Pelindung (Backup File), File Kerja 

(Working File). 

 

3.2.3 Implementasi Sistem 

Program yang sudah siap dilakukan dalam tahap perancangan 

maka proses selanjutnya adalah implementasi sistem. Sistem beserta 

program yang telah selesai dirancang tersebut diusahakan bisa 

dipahami dan mudah dimengerti oleh calon pengguna. Yang terakhir 

perlunya penjelasan pada tahap ini nanti mengenai langkah-langkah 

penggunaan dan  pemakaian program kepada calon pengguna. 

 

3.2.4 Pengujian Sistem.  

Sering kali perangkat lunak mengandung kesalahan (error) pada 

proses-proses tertentu pada saat perrangkat lunak sudah berada di tangan 

user. Pengujian diperlukan tidak hanya untuk meminimalisasi kesalahan  
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secara teknis tapi juga kesalahan non teknis. Misalnya pengujian pesan 

kesalahan sehingga user mengerti dengan pesan kesalahan yang muncul.  

Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian black box. Dimana 

pengujian blackbox berfokus pada persyaratan fungsional perangkat 

lunak yang dibuat tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan.  

 


