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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya proses pengumpulan. 

Dalam usaha untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan yang 

diinginkan, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data. Berikut 

metode pengambilan data yang di pakai penulis: 

3.1.1. Metode Pengumpulan Data Primer 

Metode pengumpulan data primer atau metode pengumpulan 

data yang diperoleh langsung dari obyeknya yaitu di PT. Solo Murni 

Surakarta. Ada 2 metode pengumpulan data primer yang penulis 

lakukan, yaitu: 

1. Metode Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung yang ada di PT. 

Solo Murni Surakarta. Hal ini  diperlukan untuk memperoleh 

data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi yang 

dilakukan penulis diantaranya mengamati proses pengajuan 

plafon piutang, hal – hal apa saja yang diperlukan dalam proses 

pengajuan tersebut sehingga diperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian, berupa data – data plafon piutang pelanggan 

yang sudah diterapkan, transaksi penjualan dan piutang. 
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2. Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mewancarai langsung 

pada pihak – pihak yang berhubungan dengan penentuan 

plafon piutang di PT. Solo Murni Surakarta. Adapun data yang 

didapat antara lain beberapa data pengelompokan pelanggan , 

data kriteria serta plafon yang sudah pernah di berikan untuk 

pelanggan tersebut. 

3.1.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Metode pegumpulan data sekunder atau pengumpulan data 

yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan perantara serta 

sumber-sumber literature lainnya sebagai dasar teori penulisan 

laporan ini.  

1. Studi Pustaka 

Penelitian dilakukan dengan pemahaman terhadap 

berbagai landasan teori yang terkait dengan pelaksanaan 

penelitian dilakukan pada tahap ini. Penelaahan terhadap 

literature yang terkait dengan tujuan penelitian antara lain 

prinsip-prinsip sistem pendukung keputusan, cara kerja 

metode Fuzzy MADM, metode SAW dari  jurnal penelitian 

terkait baik melalui buku-buku, jurnal, dan situs internet yang 

ada. Sehingga diperoleh suatu pemahaman terhadap tahapan-

tahapan dalam penyelesaian permasalahan penelitian. 
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3.2. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras 

 Kebutuhan perangkat keras yang diperlukan agar sistem ini bisa 

berjalan adalah : 

a. Hardware  

Perlengkapan Hardware yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

 Processor Intel Dual core (2.2 Ghz) 

 RAM 2GB 

 Hardisk 250 GB 

 Monitor LCD 16 inch 

 Keyboard  

 Mouse 

b. Softwere 

Kriteria perangkat lunak yang harus ada, diantaranya sebagai berikut : 

 Sistem operasi Microsft Windows 7 

 Web browser (Chroome, Mozila firefox, Internet explorer, dll) 

 XAMPP sebagai web server dan basis datanya. 

 

3.3. Metode Perancangan Perangkat Lunak 

3.3.1. Analisis Sistem  

Penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang 

sistem baru atau di perbarui. Setelah proses wawancara didapatkan 

bagaimana menentukan plafon pelanggan di PT. Solo Murni Surakarta. Data 

yang telah ada nantinya akan menjadi bahan penelitian skripsi dan juga 

sebagai inputan data yang akan di kelola di dalam database. 
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3.3.2. Desain Sistem 

Desain sistem terdiri dari 2 yaitu desain input dan desain output. 

Desain input dimulai dengan mengolah data-data yang dimasukkan oleh 

user, yaitu data pelanggan, data kriteria dan data pembobotan. Desain output 

yaitu berupa laporan-laporan tentang data pelanggan, data pembobotan, data 

penetapan plafon pelanggan dari alternatif.  

3.3.3. Perancangan Basis Data 

Kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya. Basis data tersimpan di perangkat keras, serta dimanipulasi 

dengan menggunakan perangkat lunak. Tabel dalam basis data yang akan di 

tampilkan adalah tabel pelanggan , tabel kriteria dan bobot , tabel hasil 

plafon. 

3.3.4. Implementasi 

Implementasi aplikasi yang sudah siap dilakukan pada tahap ini 

dengan kriteria aplikasi yang digunakan dengan mudah dipahami oleh 

pemakai. Cara yang digunakan adalah dengan menginput sejumlah data 

pada sistem baru dan membandingkan hasilnya dengan sistem lama. 

3.3.5. Pengujian 

 Pengujian memberikan pandangan mengenai perangkat lunak secara 

obyektif dan independen, yang bermanfaat dalam operasional bisnis untuk 

memahami tingkat risiko pada implementasinya. Pengujian dilakukan secara 

blackbox dan dengan uji validitas. 

 Pengujian Blackbox adalah  pengujian  untuk    mengetahui  apakah  

semua  fungsi  perangkat  lunak  telah  berjalan  semestinya  sesuai  dengan    
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kebutuhan  fungsional  yang  telah didefinsikan. Sedangkan uji validasi 

dilakukan agar diketahui apakah perhitungan program apakah sudah sesuai 

dengan perhitungan secara teori dan sejauh mana tingkat akurasi atau tingkat 

kesalahan dari program ini. 

 

 

 


