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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai metode-metode yang digunakan 

dalam membangun sistem informasi ini agar lebih memudahkan dalam 

perancangan maupun pengembangan sistem yang berkelanjutan. Adapun metode 

yang penulis gunakan yaitu: 

3.1 SUMBER DATA 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini adalah: 

1. Data primer 

Data utama yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi, 

yang meliputi informasi stok, produk, diskon atau pemotongan harga, 

gallery, buku tamu, form registrasi bagi member, serta fasilitas yang 

disediakan bagi member. 

2. Data sekunder 

Data variabel yang dibutuhkan sebagai penunjang dan pembuatan 

sistem informasi yang meliputi pengertian sistem informasi, faktor / 

kendala dalam pembuatan sistem informasi, keuntungan dari dibangunnya 

sebuah sistem informasi. 

 

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA 

1.  Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode atau cara-cara yang 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 
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tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok 

secara langsung. Kelebihan teknik ini adalah data yang didapat 

mempunyai kehandalan yang tinggi karena penulis secara langsung dapat 

melihat apa yang akan / sedang diamati. 

Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan terhadap 

perkembangan toko online, baik dari sisi pemasaran maupun dari kegiatan 

yang mendorong pengusaha untuk beralih dari konsep konvensional ke 

toko online yang lebih efektif dan efisien. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara / interview adalah suatu metode pengumpulan 

berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara 

langsung (face to face) dengan narasumber. Namun, bisa juga dilakukan 

dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau surat 

(wawancara tertulis) untuk memperoleh keterangan, informasi, dan 

sejenisnya sehingga diperlukan data yang akurat dan mempunyai tujuan 

tertentu yang spesifik. 

Dalam metode ini penulis melakukan tanya jawab dengan 

pelanggan maupun pemilik toko online mengenai informasi apa saja yang 

mempengaruhi pelanggan maupun pemilik toko online untuk beralih dari 

toko konvensional ke toko online yang lebih modern. 

3. Metode Study Pustaka 

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh 

melalui dokumen, buku pedoman, referensi, maupun dari browsing 

internet yang berkaitan dengan topik permasalahan. 
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3.3 PERMODELAN SISTEM 

a. Analisis sistem yang berjalan 

Analisis sistem yang berjalan yaitu bahwa belum terdapatnya 

sebuah sistem yang mampu memenuhi permintaan pasar dari dalam 

maupun luar daerah secara online.  

b. Analisis sistem yang diusulkan 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka penulis akan 

membuat perancangan dan pengembangan jaringan produk melalui media 

internet / online. 

 

3.4 METODE PERANCANGAN 

a. Diagram Konteks 

Diagram yang menerangkan tentang gambaran utama sistem yang 

akan dibuat yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang 

lingkup sistem. Diagram ini akan memberi gambaran tentang keseluruhan 

sistem. Sistem dibatasi oleh boundary (dapat digambarkan dengan garis 

putus). Dalam diagram konteks hanya ada satu proses. Tidak boleh ada 

store dalam diagram konteks.  

b. Bagan Alir Skematik 

Bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu digunakan 

untuk menggambarkan prosedur aliran data di dalam sistem. Perbedaannya 

adalah, bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir 

sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan 
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lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar-gambar ini adalah 

untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan 

simbol-simbol bagan alir. Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan 

untuk dipahami, tetapi sulit dan lama menggambarnya. 

c. DAD (Diagram Alir Data) 

Merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan profesional 

sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses 

fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara 

manual maupun komputerisasi yang penggunaannya sangat membantu 

untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. 

d. Desain Database 

Sebuah desain yang menjelaskan tentang data / tabel dari sebuah 

struktur  basis data yang digunakan untuk menyimpan data yang bertujuan 

untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem, sehingga 

informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik. 

e. Desain Input Output 

Sebuah desain yang menjelaskan tentang gambaran / tampilan dari 

suatu program. 

 Desain Input: masukan atau input merupakan awal dimulainya 

proses informasi. Bahan mentah dari informasi adalah data yang 

terjadi dari transaksi yang dilakukan oleh Organisasi, atau Instansi. 

Data hasil dari transaksi merupakan dasar untuk memasukkan 

suatu sistem informasi. 
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 Desain Output: dimaksudkan untuk menentukan kebutuhan output 

dari sistem yang dirancang dari proses pembentukannya.  

f. Metode EOQ (Economic Order Quantity) 

Salah satu metode manajemen persediaan yang paling terkenal 

adalah metode Economic Order Quantity atau biasa disebut dengan EOQ. 

Metode ini dapat digunakan baik untuk barang yang dibeli maupun untuk 

barang yang diproduksi sendiri. Model EOQ dapat digunakan untuk 

menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya 

langsung penyimpanan persediaan dan biaya kebalikannya (inverse cost) 

untuk pemesanan persediaan. Model EOQ adalah jumlah pembelian bahan 

pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah.  

g. Software Bantu 

Aplikasi yang digunakan untuk merancang dan membangun sistem 

informasi pemasaran alat olahraga ini yaitu menggunakan PHP dengan 

database MySQL. 

h. Uji Kelayakan Sistem 

Merupakan uji terhadap kelayakan software dan hardware yang 

nantinya dapat diketahui apakah sistem yang dirancang dapat memberikan 

manfaat bagi penggunanya atau tidak. 

i. Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari uji kelayakan sistem yang telah dibuat, 

maka nantinya akan dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai sistem 

informasi pemasaran alat olahraga berbasis web. 

 


