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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 Suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan 

mengkaji suatu pengetahuan. Menemukan merupakan suatu usaha untuk 

memperoleh data dan informasi guna melengkapi data dan informasi yang 

diperlukan. 

 Metode penelitian merupakan suatu tahap yang harus dilakukan oleh 

seorang penelitimulai dari merumuskan suatu permasalahan hingga mengambil 

suatu kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan peninjauan dan pengamatan secara 

lebih mendalam terhadap sistem yang akan diteliti atau sistem yang berjalan 

sehingga didapatkan data dan informasi yang tepat dan akurat sebagai bahan 

acuan untuk menyusun sistem baru yang akan dibuat. 

 Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat guna kesempurnaan sistem 

yang akan dibuat tersebut, sehingga hasil yang dicapai tidak menyimpang dari 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, maka dibutuhkan data dan informasi 

yang diperoleh langsung dari sumber yang sedang diteliti. Adapun data yang 

dibutuhkan berasal dari : 

3.1 Lokasi penelitian 

Penelitian yang dilakukan guna penyusunan laporan skripsi ini berlokasi di 

PT. New Suburtex yang beralamat di Ds. Pulosari Kec. Kebakkramat Jl. 

Raya Solo-Sragen Km 14 Karanganyar. 

3.2 Sumber data 

Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 
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dari hasil observasi dan wawancara di PT. New Suburtex sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau laporan-laporan di 

PT. New Suburtex yang sudah diolah. 

3.3 Metode pengumpulan data 

Untuk mengetahui dan menganalisa masalah yang sedang diteliti 

diperlukan berbagai macam data. Agar sesuai dengan pokok permasalahan 

yang diteliti, maka diperlukan beberapa metode pengumpulan data yaitu : 

3.3.1 Studi lapangan 

Studi lapangan adalah salah satu metode penelitian untuk 

mendapatkan data secara langsung ke objek penelitian, data-data 

tersebut diperoleh dengan teknik wawancara atau tanya jawab 

secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di PT. New 

Suburtex berdasarkan pada tujuan penelitian. 

3.3.2 Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara mencari literatur, mengkaji buku materi perkuliahan dan 

referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti. 

3.4 Analisis data 

Analisa data diawali dengan mempelajari data-data yang telah 

dikumpulkan sehingga diketahui permasalahan sekaligus dirancang suatu 

pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Analisis data bertujuan agar 

data yang diperoleh dapat berguna untuk memecahkan masalah-masalah 

yang berhubungan dengan penelitian. 
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3.5 Analisis sistem yang berjalan 

Analisis dilakukan guna mengetahui permasalahan yang ada, kelemahan 

dari sistem yang sedang berjalan, dan kebutuhan terhadap system yang 

akan diterapkan. 

3.6 Analisis kebutuhan sistem 

Pada tahap analisis sistem yang sedang berjalan, secara tidak langsung 

akan diketahui kelemahan dari sistem tersebut. Sehingga pada saat itu juga 

dapat dilakukan analisis kebutuhan sistem. Tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasi hal-hal apa saja yang masih kurang dan masih lemah 

dalam sistem tersebut. Untuk kemudian dilakukan langkah-langkah 

perbaikan kebutuhan sistem berdasarkan analisis sistem yang sedang 

berjalan adalah suatu sistem yang dapat mengolah persediaan bahan baku, 

bahan pembantu, dan barang jadi di PT. New Suburtex. 

 

 

3.7 Perancangan basis data 

Basis data adalah kumpulan dari beberapa data yang saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya. Basis data (database) merupakan 

komponen penting dalam sistem informasi pada tahap ini dilakukan 

suatuperancangan basis data dalam bentuk diagram arus data. 

3.8 Perancangan interface 

Pada tahap perancangan interface ini dilakukan bentuk interface program 

dengan upaya agar pemakai (user) mudah mengerti dan 

mengoperasikannya, dengan istilah lain agar interface program bersifat 
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user friendly. Perancangan interface meliputi perancangan laporan-laporan 

dan menu-menu yang akan dibuat. 

3.9 Perancangan program & implementasi 

Perancangan dan implementasi program yang sudah siap akan dilakukan 

pada tahap ini dengan kriteria program dapat digunakan dengan mudah 

dan dapat dipahami oleh pengguna (user) perancangan program harus 

mengacu pada diagram arus data. 


