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BAB III  

METODOLOGI  PENELITIAN 

3.1 Model Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan pada pengembangan Sistem Inventori Box 

di CV. Wijaya Box  menggunakan metode Waterfall atau yang kita kenal 

dengan metode air terjun. Dengan metode ini diharap bisa 

mengembangkan aplikasi yang telah berjalan, metode ini juga merupakan 

model pengembangan perangkat lunak yang sistematis dari mulai 

analisis, desain, pemrograman, testing, hingga pemeliharaan.[1] 

Langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan metode 

Waterfall adalah: 

 

Gambar 3. 1 Gambar Model Waterfall 

Penjelasan tahapan model pengembangan sistem waterfall adalah sebagai 

berikut: 

1) Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Analisis ini bertujuan untuk memahami sifat program aplikasi yang 

akan dibangun, rekayasa perangkat lunak (analisis) harus memahami 
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domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja, dan antar muka yang 

diperlukan oleh sistem. 

2) Desain 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam 

fase ini dan desain disiapkan.Desain sistem membantu dalam 

menentukan perangkat keras (hardwere) dan sitem persyaratan dan juga 

membantu dalam mendefinisikan arsitektur system secara keseluruhan. 

3) Pemograman 

Sistem pertama kali kembangkana dalam program kecil yang 

disebut unit selanjutnya setiap unit dikembangkan dan di uji untuk 

fungsional yang disebut sebagai unit testing. 

4) Pengujian Program 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi 

diinegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang di lakukan masing-

masing unit. 

5) Penerapan Program dan Pemeliharaan 

Tahap akhir dari waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi, 

dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

memeperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah 

sebelumnya.[1]  

3.2 Lokasi Penelitian dan Pengumpulan Data 

Lokasi pengumpulan maupun penelitian data berada di CV. Wijaya 

Box yang berada di Desa Bendansari Kecamatan Tahunan Kabupaten 

Jepara Jawa Tengah. 

Adapun pengumpulan data dilakukan peneliti guna untuk 

medukung kegiatan pembuatan aplikasi, berikut beberapa kegiatan dalam 

pengumpulan kali ini: 
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1) Observasi 

Metode pengumpulan data  dengan melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap objek penelitian, serta mencatat hal-hal penting yang 

berhubungan dengan  kegiatan di CV. Wijaya Box. 

2) Interview 

Peneliti  melakukan komunikasi dan tanya jawab secara langsung 

kepada staf di bagian logistik, diharapkan dengan adanya wawancara ini 

peneliti dapat memahami kompleksitas masalah yang ada CV. Wijaya 

Box. 

Adapun susunan acara wawancara ini adalah sebagai berikut: 

A. Pemilik Perusahaan  

Ibu Dewi 

B. Waktu Wawancara 

Menyesuaikan waktu luang pada saat jam kerja. 

C. Tema Wawancara 

Memanfaatkan kinerja teknologi yang sudah berkembang. 

D. Tujuan Wawancara 

Mengetahui lebih jauh tentang alur kerja di perusahaan CV. Wijaya 

Box. 

3) Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data-data arsip yang berkaitan dengan 

logistik sebagai penunjang aplikasi yang akan berjalan. 

4) Studi Pustaka 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara melalui beberapa buku-

buku, internet  dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan objek 

permasalahan yang dijadikan untuk referensi dan acuan dalam penelitian 

laporan penelitian ini.    

3.3 Analisa Kebutuhan Sistem 

Analisa kebutuhan sistem menggambarkan kebutuhan sistem yang 

menitik beratkan pada properti atau perilaku yang di miliki oleh sistem. 
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Meliputi Hardware dan Software yang digunakan. Adapun kebutuhan 

adalah sebagai berikut: 

1) Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan adalah 

laptop atau komputer dengan spesifikasi procesor core i5, hardisk 

500Gb, dan RAM 4Gb. 

2) Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak  yang digunakan untuk mengembangkan dan 

mengumpulkan data pada pengembangan aplikasi sistem inventori 

box berbasis web  ini adalah sebagai berikut: 

a. Framework CodeIgniter 

b. Xampp 

c. Sublime 3 

d. Sistem Operasi Windows 10 

e. SQL Browser 

f. Web Browser 

3.4 Perancangan 

Perancangan adalah serangkain langkah iteratif yang 

memungkinkan  desainer menggambarkan semuan aspek perangkat lunak 

yang dibangun. Pada tahap ini dilakukan Context Diagram, Data Flow 

Diagram (DFD), Entity Relational Diagram (ERD), perancangan 

database, perancangan struktur menu serta perancangan layar aplikasi. 

Berikut adalah perancangan aplikasi yang akan di terapkan di CV. 

Wijaya box: 
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Gambar 3. 2 Gambar Menu login 

 

 

Gambar 3. 3 Gambar Menu Dashboard 
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Gambar 3. 4 Gambar Menu Export 

 

 

Gambar 3. 5 Gambar  Menu Input 
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Gambar 3. 6 Gambar  Menu Input Jenis Box 

 

 

Gambar 3. 7 Gambar Menu Input Data Jenis Box 
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Gambar 3. 8 Gambar  Menu Output 

 

 

Gambar 3. 9 Gambar  Menu Output Jenis Box 
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Gambar 3. 10 Gambar Menu Output Data Jenis Box 

 

 

Gambar 3. 11Gambar Menu Profile 
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Gambar 3. 12 Gambar Menu Logout 

 

 

Gambar 3. 13 Gambar Menu Persetujuan Logout 
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3.5 Penelitian Kode 

Pengembangan sistem Operasi dan Pemeliharaan berbasis web 

menggunakan framework CodeIgniter ini dikembangkan dengan 

menggunakan bahasa pemograman java dan menggunakan perangkat 

lunak PHP,CSS dan HTML. 

3.6 Pengujian Program 

Blackbox testing adalah tipe testing yang memperlakukan 

perangkat lunak yang tidak diketahui kinerja internalnya. Sehingga para 

tester memandang perangkat lunak seperti layaknya sebuah “kotak 

hitam” yang tidak penting dilihat isinya, tapi cukup dikenai proses testing 

di bagian luar. Jenis testing ini hanya memandang perangkat lunak dari 

sisi spesifikasi dan kebutuhan yang telah didefinisikan pada saat awal 

perancangan.[11] 

Setelah pelaksanaan pengkodean selesai peneliti melakukan 

pengujian Black Box Testing dengan beberapa parameter fungsi dari 

setiap komponen agar tetap berjalan, pengujian tetap memperhatikan 

beberapa pokok penting dari segi software atau dari segi hardware. 

Peneliti akan membuat beberapa poin sebagai acuan dari beberapa fungsi 

atau fitur program yang harus berjalan sesuai dengan prosedurnya. 

Dalam pengujian Black Box Testing pelaksana tidak mengetahui logika 

dari alur pengkodean sama sekali penguji atau Tester hanya mengetahui 

alur dari Progam tersebut, sehingga pelaksanaan pengujian testing 

berdasarkan objektif program. Pengujian Black Box Testing terdapat alur 

pelaksanaannya yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. 14 Gambar Black Box 



34 
 

 

 

Untuk menghasilkan output yang diinginkan penguji atau tester 

akan melakukan beberapa penentuan fungsi atau point pada aplikasi yang 

akan di uji coba adapun point yang akan diujikan adalah : 

Tabel 3. 1 Tabel Pengujian Aplikasi 

No Pengujian Keterangan 

1 Instalasi Aplikasi  

2 Membuka Aplikasi  

3 Login dan Logout  

4 Input Barang Datang  

5 Input Barang Keluar  

6 Create, Read, Update dan Delete Data 

Bahan 

 

7 Mencetak Laporan  

 

3.7 Evaluasi dan Validasi  

Evaluasi dan validasi merupakan tahapan selanjutnya dari metode 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tahapan ini peneliti akan 

mendapatkan evaluasi dan validasi dari ahli materi, tujuan adanya 

tahapan evaluasi dan validasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

perancangan aplikasi oleh peneliti dapat bermanfaat bagi CV. Wijaya 

Box dan tanggapan dari segi kemudahan pengoperasian aplikasi, 

tampilan tata letak menu, dan semua fitur yang ada pada aplikasi 

tersebut. Selain melibatkan Staff administrasi dan Directur, Inputan 

evaluasi dan validasi akan melibatkan kepada para ahli materi dan ahli 

media untuk dimintakan pendapat, sudah sesuaikah penerapan progam 

tersebut untuk diluncurkan kepengguna. 

1. Proses Validasi Ahli 

Pengambilan dua subjek sebagai penilai validasi ahli yaitu oleh 

validasi para ahli materi dan validasi oleh para ahli media, sebelum 
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peneliti mendapatkan hasil dari proses validasi kedua belah pihak maka 

point yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Menyesuaiakan point pertanyaan yang akan dijadikan acuan 

penilaian aplikasi 

b) Kemudian mendiskusikan point tersebut ke pada para ahli 

c) Menetapkan point pertanyaan yang telah disetujui bersama. 

Adapun diantara point-point yang akan dijadikan acuan sebagai 

penilaian dari para ahli adalah sebagai berikut: 

Form Penilaian kepada Ahli Media 

Tabel 3. 2 Tabel Penilaian kepada Ahli Media 

No Indikator Penilaian Jumlah 

Penilaian 

A. Poin Dalam Penyampaian Materi 

1 Bahasa yang digunakan mudah dipahami 1 

2 Penerapan materi yang relevan 1 

B. Penilaian Dari Segi User Interface 

3 Tulisan dapat dilihat dan dibaca dengan mudah 1 

4 Penggunaan huruf dan ukuran sesuai dengan 

device 

1 

5 Tata letak dan pembagian layout telah sesuai 1 

C. Pelaksanaan Operasional Aplikasi Perizinan 

6 Tingkat akses dari satu interface ke interface 

lain 

1 

7 Aksesbilitas button 1 

Jumlah 7 
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Form Penilaian Kepada Ahli Materi 

Tabel 3. 3 Tabel Penilaian Kepada Ahli Materi 

No Indikator Penilaian Jumlan 

Penilaian 

A. Kesesuaian Materi 

1 Bahan materi sebagai penyajian 1 

2 Pemahaman materi 1 

B. Penyuguhan Materi 

3 Tercapainya maksud dari penyuguhan materi 1 

   

5 Materi mudah dimengerti 1 

6 Kelengkapan materi terpenuhi 1 

C. Penggunaan Bahasa 

7 Kejelasan dalam penyampaian bahasa 1 

Jumlah 7 

 

2. Penyebaran Angket ke Responden 

Form Penilaian Aplikasi Untuk Responden 

Tabel 3. 4 Tabel Penilaian Aplikasi Untuk Responden 

No Pertanyaan Jumlah 

Penilaian 

1 Setujukah anda jika aplikasi inventori di terapkan di 

CV. Wijaya Box 

1 

2 Dengan adanya aplikasi inventori box, apakah dapat 

mempermudah dalam monitoring data bahan. 

1 

3 Penerapan asset yang ada di aplikasi, meliputi 

gambar icon, gambar banner dan penerapan warna 

yang konsisten. 

1 

4 Apakah aplikasi ini terlihat sangat membosankan 1 
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dan tidak inovatif. 

5 Kebutuhan anda sebagai pengguna. Apakah mampu 

terpenuhi jika dibandingkan dengan pelaksanaan 

konvensionalnya. 

1 

6 Jika dilihat dari User friendly dari aplikasi inventori 

box, sudah mudahkah pengoperasian aplikasi ini. 

1 

7 Apakah jika dilihat dari segi keseluruhan sudah 

memuaskan pengguna. 

1 

Jumlah 7 

 

3. Rumus Perhitungan Hasil Validasi dan Angket 

Dalam proses perhitungan peneliti menggunakan skala likert dalam 

pelaksanaanya. Sedangkan skala likert dalam pelaksanaanya memiliki 

tahapantahapan yang digunakan sebagai mengukur skala untuk 

mencapai tujuannya, diantara langkah tersebut adalah: 

1. Penentuan poin yang akan dinilai,  

2. Penentuan berapa banyak sample pemberi respon,  

3. Penentuan interprestasi dari hasil yang didapatkan,  

4. Menghitung nilai berdasarkan rumus indeks persen, 

Mengetahui nilai yang didapat dari perhitungan penilaian reponden 

penilaian. Rumus perhitungan untuk metode perhitungan skala likert: 

p �
�

�
� 100% 

Penjelasan:  

P = Berapa persen hasil yang didapat dari hasil perhitungan 

berdasarkan rumus.  

F = Nilai yang didapatkan dari penilaian responden yang ada.  

N = Nilai sempurna dari nilai keseluruhan.  

100% = Nilai tetap yang akan dijadikan sebagai pedoman 

presentase.[12] 
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Dalam penilaian responden mempunyai parameter sendiri yaitu 

sebagai berikut: 

 

Kriteria Untuk Para Ahli 

Tabel 3. 5 Tabel Kriteria Untuk Para Ahli 

 

Kriteria Nilai Tertulis Kriteria Nilai Terbilang 

VTR (Valid Tanpa Revisi) 3 

VR (Valid dengan Revisi) 2 

TV (Tidak Valid) 1 

 

Kriteria Untuk Staff Administrasi dan Direktur 

Tabel 3. 6 Tabel Kriteria Untuk Staff Administrasi dan Direktur 

 

Kriteria Nilai Tertulis Kriteria Nilai Terbilang 

SS (Sangat Setuju) 5 

S (Setuju) 4 

N (Netral) 3 

TS (Tidak Setuju) 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

 

Untuk jarak dalam penilaiannya adalah antara 0% sampai dengan 

100%. Dengan pengkategorian seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 3. 7 Tabel Kategori Penilaian 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 


