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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Data 

a. Data Primer 

 Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan/instansi 

yang menjadi obyek penelitian. Data tersebut diantaranya adalah data kredit , 

data Nasabah dan data-data yang berkaitan dengan Pemberian Kredit Nasabah 

pada PT. BPR Gondangrejo. 

b. Data Sekunder 

  Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku yang mendukung 

penelitian. Dalam menyelesaikan laporan ini, data diperoleh dari media 

pustaka tentang teori–teori sistem aplikasi yang digunakan dalam pembuatan 

Aplikasi Pemberian Kredit Nasabah Pada PT.BRP Gondangrejo. Aplikasi ini 

menggunakan Bahasa Pemrograman pemrograman Borland Delphi 7 dan 

database MySQL sehingga dapat dijadikan aplikasi yang baru sesuai dengan 

kaidah-kaidah sistem yang benar. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode ini untuk memperoleh data yang tepat dan akurat guna 

kesempurnaan sistem yang akan dibuat, maka digunakan beberapa metode 

pengumpulan data.  Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Metode Observasi 

 Terjun langsung ke instansi PT. BPR Gondangrejo. Dengan  cara 

observasi terhadap pemberian kredit pada nasabah, dari pengamatan ini akan 

diperoleh data yang lengkap dan tepat. Selain itu, metode observasi 

mempunyai kelebihan yaitu peneliti mengetahui sendiri dengan jelas tentang 

proses Pemberian Kredit Nasabah berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. 

b. Metode Wawancara 

 Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, dengan 

mengajukan pertanyaan kepada Manajer Kredit atau Pimpinan PT. BPR 

Gondangrejo yang bertugas menetukan dan memutuskan kredit bagi Nasabah. 

Metode dilakukan dengan lisan sehingga dijawab dengan lisan oleh Pimpinan 

pada perusahaan tersebut. Cara ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

pelengkap guna kelancaran kegiatan penelitian pada bidang yang akan diteliti. 

c. Metode Studi Pustaka 

Pengumpulan data dan informasi serta pengetahuan yang didapatkan dari 

buku-buku tentang teori yang bersangkutan dalam pembuatan aplikasi yang 

dibuat, majalah, peraturan perundangan  dan lain-lain. 

 

3.3  Metode Pengembangan Sistem 

 Pada metode ini dilakukan perancangan alat-alat yang akan digunakan 

dalam pembuatan penentuan pemberian kredit di PT. BPR Gondangrejo dengan 

melalui tahap-tahap sebagai berikut : 
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3.3.1 Analisis sistem  

3.3.1.1. Diagram Konteks (Context Diagram) 

 Pada diagram konteks aliran data dijabarkan secara global 

yang mengembangkan aliran data bersumber pada pengguna yang 

selanjutnya diolah dalam proses pengolahan data untuk 

menghasilkan informasi. Pada aplikasi penentuan pemberian 

kredit di PT. BPR Gondangrejo ini melibatkan kesatuan luar 

pengguna pada sistem. Suatu konteks diagram selalu mengandung 

satu proses saja. Pada proses ini mewakili proses dari seluruh 

sistem yang menggambarkan hubungan masukan atau keluaran 

menjadi satu kesatuan pada penentuan pemberian kredit di PT. 

BPR Gondangrejo. 

3.3.1.2.  HIPO (Hierarki Input Proses Output) 

 Untuk aplikasi ini, proses-proses yang ada dapat 

digambarkan dengan menggunakan notasi proses yang digunakan 

di diagram alir data. Hipo sendiri adalah alat dokumentasi 

program, yang banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik 

dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem yang berbasis 

pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul dalam sistem digambarkan oleh 

fungsi utamanya. 

3.3.1.3.  Diagram Alir Data 

 Diagram alir data merupakan teknik penggambaran alir data 

dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang telah 

disepakati. Diagram ini digunakan untuk mempermudah 
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pemahaman terhadap aliran data dalam suatu program aplikasi 

komputer. 

3.3.1.4. Perancangan Database 

 Database adalah kumpulan dari beberapa tabel yang 

membentuk satu kesatuan dimana terdapat hubungan antar relasi 

tabel yang bersangkutan yang digunakan untuk mendefinisikan isi 

dari tiap-tiap file database. 

a. Perancangan Logika 

 Entitas Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk 

mengembangkan inisial dan basisdata. Teknik ERD 

menggunakan entity dan atribut. Entity adalah obyek yang 

mempunyai eksistensi dan terdefinisi dengan baik. Sedangkan 

atribut adalah cermin properti dari entity satuan atau 

relationship berbentuk data yang mempunyai dominan 

tertentu. Dengan tujuan untuk menghubungkan antara satu 

tabel dan lainnya yang masih saling berhubungan. Sehingga 

dapat terlihat batasan-batasan hubungan dari semua tabel yang 

dibuat. 

b. Perancangan Fisik (Struktur Tabel) 

 Struktur tabel adalah pengimplementasian entitas dan 

relasi ke bentuk tabel-tabel serta atribut-atribut sebagai field 

dan juga menentukan spesifikasi datanya. Spesifikasi data 

ditunjukkan pada domain dengan konstrain data masing-

masing field serta boleh ada Null atau tidak. 
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3.3.1.5.  Desain Input 

 Merupakan bentuk dari interface inputan yang digunakan 

untuk menangkap data, kode-kode input yang digunakan dan 

bentuk dari tampilan input. 

3.3.1.6.  Desain Output  

 Output merupakan produk dari sistem informasi yang dapat 

dilihat. Output ini dapat berupa hasil yang dikeluarkan dimedia 

kertas (kertas dan lain-lain) dan output yang berupa hasil 

dikeluarkan ke media lunak (tampilan layar). 

 3.3.1.7. Desain Teknologi 

 Menandai bagaimana sistem yang baru akan bekerja, 

mempertimbangkan semua detail perangkat keras, perangkat 

lunak, infrastruktur jaringan, antar muka pengguna. 

3.3.2 Metode Pengujian 

3.3.2.1.  Uji Fungsional 

 Uji fungsional tidak berkonsentrasi pada bagaimana 

prosesnya terjadi, tapi pada hasil proses pada sistem yang kita 

buat. Metode pengujian menggunakan Blackbox, pengujian 

dengan metode blackbox dilakukan hanya mengamati hasil 

eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat 

lunak yang dibuat.  
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3.3.2.2.  Uji Validitas 

 Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang 

dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan 

tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan 

dalam suatu penelitian (Menurut Sugiyono, 2006). Pengujian 

dilakukan dengan ketepatan penggunaan Simple Additive 

Weighting dengan cara membandingkan hasil pengujian atau 

perhitungan manual dengan hasil dari aplikasi. 

 

3.4 Pembuatan Aplikasi 

 Dalam pembuatan aplikasi peneliti menggunakan bahasa pemograman 

Borland Delphi 7 dengan software MySQL untuk membuat databasenya. 

 

 


