
BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Pada dasarnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, atau mengkaji suatu pengetahuan. Metode penelitian 

merupakan tahap-tahap yang dilalui peneliti mulai dari perumusan 

masalah sampai kesimpulan yaitu membentuk sebuah alur yang sistematis. 

Metode penelitian ini digunakan sebagai pedoman peneliti 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 melakukan 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: 

a. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian di CV. In’s Homestay yang beralamat di Jl. 

Adisucipto 67 Paulan, Colomadu, Karanganyar. 

b. Sumber Data 

Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objeknya 

yaitu CV. In’s Homestay. Data yang diperoleh penulis yaitu 

data barang, data supplier, data mandor dan data proyek. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui perantara serta sumber-sumber literature lainnya 

sebagai dasar teori penulisan laporan ini. Misalnya catatan, 

laporan tertulis dan buku yang berkaitan dengan sistem 

persediaan barang yang diterapkan di CV. In’s Homestay. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah yang sedang 

diteliti, diperoleh berbagai macam data yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Agar sesuai dengan pokok masalah yang 

diteliti, maka diperlukan beberapa metode pengumpulan data yaitu: 

1. Metode Observasi 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang 

cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Metode 

observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu 

kegiatan yang sedang berlangsung. Melalui observasi ini, 

penulis mengadakan penelitian, pengamatan langsung pada 

bagian gudang, penulis mendapatkan data yang diperlukan 

dalam penyusunan laporan skripsi. 
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2. Metode Wawancara 

Dalam metode ini, cara pengumpulan data melalui 

wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak yang 

berhubungan dengan persediaan barang. Penulis 

melaksanakan tanya jawab dengan bagian-bagian yang 

terkait dengan persediaan barang. 

3. Metode Pustaka 

Data-data yang diperoleh dalam metode ini adalah dari 

buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian. Penulis 

membaca buku-buku, jurnal-jurnal dan artiket-artikel dalam 

internet yang berhubungan dengan persediaan barang. 

 

3.2 Desain Permodelan Sistem 

Desain secara umum disebut juga desain secara makro, desain 

secara terinci disebut juga desain secara fiisk. Sebelum melakukan tahap 

desain sistem, langkah yang penulis lakukan adalah menganalisis sistem 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang harus 

dikerjakan. 

3.2.1 Analisa Sistem 

a. Analisa Sistem Berjalan 

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang ada 

saat ini di CV. In’s Homestay yang masih dilakukan secara 

manual dalam pengolahan persediaan barang. Analisa sistem 
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yang ada ini perlu dilakukan sebelum melakukan analisa 

permasalahan, kelemahan sistem dan kebutuhan sistem. 

Kegiatan manual yang selama ini dilakukan memiliki banyak 

kekurangan, antara lain proses perhitungan persediaan barang, 

jumlah barang yang masuk, jumlah barang yang keluar dan 

saldo persediaan barang tersebut yang memerlukan ketelitian 

dan kecermatan dalam pencatatannya. Dalam proses 

pengolahan persediaan barang selama ini masih menggunakan 

pencatatan yang memakan waktu dan tenaga lama dimana 

masih menggunakan alat bantu kalkulator serta pembuatan 

laporan-laporannya menggunakan microsoft excel, maka dari 

itu perlu diubah cara sistem kerjanya yang lebih cepat, tepat 

dan efisiensi. 

b. Analisa Sistem Yang Diusulkan 

Sistem yang diusulkan oleh penulis kepada CV. In’s 

Homestay adalah dengan penggunaan komputerisasi pada 

sistem persediaan barang secara multiuser sehingga dapat 

diakses oleh banyak orang, lebih efisien waktu dan tenaga. 

3.2.2 Desain Interface 

Pada tahap ini dilakukan perancangan bentuk interface 

program yang dibuat dengan tujuan supaya user mudah mengerti. 

Perancangan interface meliputi perancangan laporan-laporan yang 

diinginkan serta menu-menu yang terdapat dalam program 
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nantinya termasuk di dalamnya perancangan input outputnya. 

Desain input adalah data-data sistem pengolahan data yang akan 

direkam selalu memerlukan adanya interface masukan. Desain 

output adalah desain tata letak keluaran data-data yang hendak 

dilaporkan secara terinci agar mudah dibaca ringkas tetapi lengkap. 

3.2.3 Desain Database 

Database merupakan salah satu komponen yang penting di 

sistem informasi, karena berfungsi sebagai basis penyedia 

informasi bagi para pemakainya. Penerapan database dalam sistem 

informasi disebut dengan database system. Sistem basis data 

(database system) adalah suatu sistem informasi yang 

mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan 

satu dengan lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa 

aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu organisasi. 

Rancangan ini secara umum mengidentifikasikan komponen-

komponen sistem yang dirancang secara rinci dan detail, salah satu 

teknik yang dirancang adalah desain sistem berbentuk Data Flow 

Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Data 

Dictionary (Kamus Data) dan Context Diagram (CD). 

a. Data Flow Diagram (DFD) 

Adalah alat pembuatan model yang memungkinkan 

professional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu 
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jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain 

dengan alur data baik secara manual ataupun komputerisasi. 

b. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Adalah suatu model jaringan yang menggambarkan 

susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak atau 

alat yang digunakan untuk menggambarkan keterhubungan 

antara suatu entitas (kesatuan) dengan entitas yang lain dimana 

masing-masing entitas mewakili atributnya sendiri-sendiri. 

c. Data Dictionary (Kamus Data) 

Menurut Jogiyanto, H. M (2005) kamus data adalah katalog 

fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari 

suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data, 

analisis sistem dapat mendefinisikan data yang mengalir di 

sistem dengan lengkap. 

d. Context Diagram (CD) 

Berfungsi untuk memetakan model lingkungan, yang 

direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili 

keseluruhan sistem. 

3.2.4 Pembuatan Program 

Perancangan program dan implementasi program yang 

sudah siap akan dilakukan pada tahap ini dengan kriteria program 

dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipahami oleh user. 
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Perancangan program harus mengacu pada diagram alir data pada 

tahap ini perlu ditegaskan mengenai pemakai program calon user. 

 

 

 


