
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian diperlukan untuk kesempurnaan sistem yang penulis buat. 

Diperlukan metode – metode penelitian agar diperoleh data yang tepat dan akurat, 

diantaranya adalah: 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode: 

1. Observasi 

Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mencari salah satu umkm 

yang ada diKabupaten Sukoharjo pada google maps. Kemudian 

menganalisa kesesuaian data dengan keadaan. 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan pada Dinas Koperasi dan usaha mikro, kecil dan 

menengah Kabupaten Sukoharjo. Dengan menanyakan jumlah UMKM 

yang ada diKabupaten Sukoharjo serta informasi – informasi 

pendukungnya. 

3.2. Analisa Sistem 

Untuk mempermudah dalam proses perancangan sistem, maka diperlukan 

analisis sebelum melakukan proses selanjutnya. Analisis yang dilakukan 

adalah mengolah data UMKM yang telah diperoleh, kemudian  

mengelompokkan data – data tersebut berdasarkan kriteria dari UMKM. 

3.3. Perancangan Sistem 
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Setelah dilakukan analisis dalam pengembangan sistem, maka diperlukan 

suatu perancangan sistem yaitu: 

3.3.1. Contex Diagram 

Contex diagram merupakan suatu bagian yang digunakan 

untuk menunjukkan/menggambarkan arus data. Pada sistem ini 

terdapat 2 entitas yaitu user / pengguna yang hendak mencari 

informasi letak umkm yang dibutuhkan. Serta admin yang 

mempunyai peran sebagai pemberi input data kepada sistem yang 

nantinya menghasilkan suatu sistem informasi geografis letak 

UMKM Kab. Sukoharjo. 

  Tabel 3.1 Simbol – simbol Contex diagram  

No. Simbol  Keterangan  

1.  External entity  ( kesatuan 

luar ) atau sumber dari tujuan 

2.  Suatu sistem 

3.  Arus data atau aliran data 

3.3.2. Hirarki Input Proses Output (HIPO) 

Hirarki Input Proses Output (HIPO) mempunyai tujuan 

yang penting yaitu untuk menghasilkan output berdasarkan 

kebutuhan user/ pengguna. Pada proses ini sistem terdiri dari input 

yaitu input data UMKM, data desa serta berita seputar UMKM.  
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Proses dan output berupa sistem informasi geografis persebaran 

UMKM Kabupaten Sukoharjo. 

3.3.3. Data Flow Diagram (DFD) 

Perancangan sistem menggunakan data flow diagram 

(DFD), yaitu suatu model logika data atau proses yang dibuat 

untuk menggambarkan dari mana asal data dan tujuan data yang 

diolah oleh sistem. Model fungsional ini berfungsi membantu 

memahami cara kerja sistem dan hubungan setiap proses dalam 

sistem secara terstruktur 

Tabel 3.2 simbol – simbol Data Flow Diagram 

No. Simbol  Keterangan  

1.  Entitas 

2.  Proses data 

3.  Aliran data 

4.  Penyimpanan data            

( Data Store) 

3.3.4. Desain Data Base 

Perancangan database merupakan elemen yang penting 

dalam suatu proyek sistem informasi, yang digunakan untuk 
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penyimpanan data yang akan diolah untuk menyajikan suatu 

informasi. Database yang akan digunakan dalam pembuatan sistem 

informasi geografis ini terdiri dari tabel data umkm untuk 

menyimpan data – data UMKM, tabel data desa, tabel berita yang 

berfungsi untuk memberikan informasi berita tentang UMKM serta 

tabel user untuk menyimpan data para pengelola sistem. 

ERD ( Entity Relation Diagram atau ER Diagram) 

merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data 

dalam basis data berdasarkan objek dasar data yang mempunyai 

hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data 

hubungan antar data menggunakan entitas, atribut dan relasi. 

Sehingga nantinya dapat terlibat batasan dan hubungan dari semua 

relasi yang dibuat. Relasi yang digunakan dalam sistem ini adalah 

relasi antara id user dengan id user pada tabel berita. Id desa yang 

berelasi dengan iddesa di dalam tabel data UMKM. 

3.3.5. Desain Input dan Output  

Desain input merupakan tahap pembuatan rancangan 

tampilan masukkan (input) data yang dibutuhkan, yang terdiri dari 

data kecamatan, data desa, data umkm dan berita untuk 

menjalankan proses dari aplikasi informasi geografis letak usaha 

mikro kecil dan menengah. Sedangkan Desain output merupakan 

tahap pembuatan rancangan tampilan keluaran (output) yang 

merupakan hasil dari pemetaan yang tampil dilayar. 
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3.4. Pengembangan 

Pengembangan sistem dilakukan guna membangun sistem 

informasi geografis UMKM Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data yang 

telah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan software 

Macromedia Dreamweaver 8 dengan menggunakan bahasa pemrograman  

php yang memiliki fungsi sebagai pembuat tampilan. Google Maps untuk 

pemetaan umkm. 

3.5. Pengujian  

Pengujian sistem dilakukan untuk menjamin kualitas dan juga 

mengetahui kelemahan dari perangkat lunak. Pengujian sistem dilakukan 

dengan menggunakan metode blackbox. Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang dibangun memiliki kualitas 

yang handal, yaitu mampu merepresentasikan kajian pokok dari 

spesifikasi, analisis, perancangan dan pengkodean dari perangkat lunak 

tersebut.  

Pengujian dilakukan dengan cara menguji keakuratan data yang 

telah diproses oleh software dengan keadaan aslinya. 

 Tabel 3.3 Rencana pengujian metode blackbox. 

No. Komponen Yang Diuji Butir Pengujian 

1. Login admin Autentikasi dan keamanan 

2. Kelola halamanpengelolaan Tambah, ubah dan hapus 

3. Kelola halamanpengguna Lihat  

 

 


