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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

   Pada dasarnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, atau mengkaji suatu pengetahuan. Menemukan dapat 

diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan sesuatu, dalam usaha untuk 

mengisi kekurangan. Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang 

dilalui oleh peneliti mulai dari perumusan masalah sampai kesimpulan 

yaitu membentuk sebuah alur yang sistematis. Metode penelitian ini 

digunakan sebagai pedoman penelitian dalam pelaksanaan penelitian agar 

hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

   Pada tahap ini dilakukan peninjauan ke sistem yang akan diteliti 

untuk mengamati serta penelitian lebih dalam dan menganalisa 

permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan. Untuk mendukung 

penelitian dibutuhkan data yang diperoleh dari sumbernya. Adapun data 

yang dibutuhkan berasal dari : 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dan data yang diperlukan dengan 

melakukan survei di Tonny Furniture Sukoharjo, dengan alamat 

Gedangan RT 07 RW I Grogol, Sukoharjo. 
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3.1.2 Sumber Data 

Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah yang sedang 

diteliti, diperoleh berbagai macam data yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:  

a. Data Primer 

  Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyeknya yaitu 

Tonny Furniture Sukoharjo. Data yang diperoleh penulis yaitu data 

furniture. Ada 2 macam data primer yang penulis lakukan yaitu: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu 

kegiatan yang sedang berlangsung. Pengamatan langsung 

terhadap kejadian yang ditemukan dilapangan, kemudian kejadian 

ini dicatat dan didokumentasikan sebagai data primer. Melalui 

observasi ini, penulis mengadakan penelitian dan penulis 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan 

Skripsi. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang 

cukup akurat untuk mempelajari suatu sistem. Data tersebut 

adalah data furniture. 

2. Metode Wawancara 

Dalam metode ini, cara pengumpulan data melalui wawancara 

langsung atau tanya jawab dengan pihak pemilik yang 

berhubungan dengan pencarian furniture. 
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b. Data Sekunder 

  Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui perantara serta sumber-sumber literature lainnya sebagai 

dasar teori penulisan laporan ini. Misalnya dari catatan, laporan-

laporan tertulis, makalah-makalah, ataupun dari internet yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti serta buku-buku yang 

berkaitan dengan sistem pencarian furniture yang sesuai dengan 

sistem yang diterapkan pada Tonny Furniture Sukoharjo.  

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan 

jalan membaca buku atau majalah dan sumber data lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis membaca 

buku referensi yang berhubungan dengan pencarian furniture. 

3.1.3 Metode Analisa Data 

 1. Analisa sistem 

Penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk 

merancang sistem-sistem baru atau diperbarui. Penulis akan 

membuat aplikasi sistem pencarian furniture dengan sistem 

pendukung keputusan metode AHP di Tonny Furniture Sukoharjo 

yang terdiri dari : 

- Data master yaitu data kriteria furniture dan data furniture. 

- Pencarian furniture. 

- Laporan-laporan yang dibutuhkan. 

- Diagram Konteks misalnya Bagan alir dokumen. 
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 2. Desain input dan output  

Desain input (masukan) merupakan awal dari mulainya proses                        

informasi. Bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi 

pada kejadian-kejadian yang dilakukan oleh suatu organisasi. Data 

yang diimplementasikan merupakan proses awal untuk sistem 

informasi. Hasil sistem informasi tidak lepas dari data yang telah 

diimplementasikan. 

Desain output (keluaran) merupakan produk dari sistem informasi 

yang dapat dilihat. Istilah output ini kadang-kadang 

membingungkan, karena output terdiri dari bermacam-macam 

jenis. Output dapat berupa hasil di media keras (seperti kertas, 

microfilm) atau hasil dari media lunak (berupa tampilan di layar 

video). Disamping itu output dapat berupa hasil dari proses yang 

akan digunakan oleh proses lain dan tersimpan di suatu media 

seperti tape, disk atau kartu, namun yang menjadi output disini 

adalah hasil dari sistem dari data yang telah diinput dan diproses. 

           3. Perancangan Basis Data 

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan 

satu dengan yang lain. Selain itu basis data merupakan komponen 

penting dalam sistem informasi. Perancangan basis data disini 

dilakukan dalam pembuatan alat bantu pengembangan sistem, 

yaitu: 
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a. DAD (Diagram Arus Data) 

Diagram Arus Data (DAD) merupakan diagram penjabaran dari 

Diagram konteks dan HIPO, tetapi pada Diagram Arus Data ini 

lebih mengarah pada suatu proses dan merupakan gabungan proses 

secara keseluruhan yang melibatkan semua kesatuan luar secara 

lengkap. 

b. Kamus Data (Data Dictionary) 

Kamus Data tidak menggunakan notasi grafis sebagaimana halnya 

data flow diagram (DFD), tetapi porsinya dalam memodelkan 

sistem tidak perlu diragukan lagi karena sebuah model tidak 

lengkap tanpa Data Dictionary (DD). 

c. ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram (ERD) dibuat dengan tujuan untuk 

menghubungkan antara satu tabel dengan yang lainnya yang masih 

saling berhubungan, sehingga nantinya dapat terlihat batasan-

batasan hubungan dari semua tabel yang dibuat. 

         4. Pengolahan Data 

Memproses data mulai pemasukan data, pengolahan data sampai 

output yang dihasilkan sesuai dengan keinginan user, merubah 

masukan menjadi keluaran, mengolah berupa bahan baku, bahan-

bahan lain menjadi barang jadi. Proses dari sistem pengolahan data 

pada awalnya secara manual. Dengan adanya perkembangan sistem 
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informasi maka pengolahan data dimodifikasikan secara 

terkomputerisasi. 

Pengolahan data ini menggunakan metode AHP yaitu Metode yang 

menguraikan masalah multi kriteria yang kompleks menjadi suatu 

hirarki. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat 

diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur 

menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan lebih 

terstruktur dan sistematis. 

  5. Desain teknologi  

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan 

keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara 

keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama yaitu perangkat 

keras (hardware), perangkat lunak (software) dan teknisi 

(humanware atau brainware). 

 6. Coding 

Coding pada dasarnya merupakan proses analisis data, yaitu data 

dirinci, dikonseptualisasikan dan diletakkan kembali bersama-sama 

dalam cara baru. Ini merupakan proses sentral dimana teori-teori 

dibentuk dari data. Manfaat coding adalah untuk merinci, 

menyusun konsep dan membahas kembali semuanya itu dengan 

cara baru. Ini merupakan cara yang terkendali dimana teori 

dibangun dari data. 
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              7. Pengujian 

Dalam pengujian pencarian furniture dengan sistem pendukung 

keputusan metode AHP yang terjadi adalah untuk mengetahui 

bagaimana proses pencarian dalam proses produksi furniture yang 

dihasilkan. Apakah pencarian furniture dengan metode AHP 

tersebut sudah tepat atau belum dengan cara menguji sistem yang 

telah dibuat. Dari hasil pengujian antara metode AHP dengan 

metode yang lain tersebut dapat diketahui kelebihan dan 

kelemahan pada pencarian furniture yang dilakukan oleh aplikasi 

serta mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode AHP yang 

digunakan dalam pencarian furniture tersebut. 


