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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Model Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang dipakai dalam pembuatan aplikasi 

sistem informasi logistik ini menggunakan model waterfall atau sering 

dinamakan siklus hidup klasik, Model waterfall merupakan model perangkat 

lunak yang sangat sistematik dan prosesnya dalam mengembangkan 

perangkat lunak ini saling berurutan yaitu dimulai dari tahap perencanaan, 

desain, implementasi, instalasi, penyelesaian masalah dan diahiri dengan 

pemeliharaan sistem [25].  

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.  

3.2 Lokasi Penelitian dan Pengumpulan Data 

Lokasi pengumpulan maupun penelitian data berada di PT.Indah 

Desain Indonesia yang berada di Desa Batealit Kecamatan Batealit 

Kabupaten Jepara Jawa Tengah. 

Dalam sebuah penelitian kualitatif proses mengumpulkan data 

dilakukan dalam kondisi yang alamiah, sumber datanya primer, dan cara 

untuk pengumpulan datanya lebih banyak dengan observasi, wawancara yang 

mendalam, dan pendokumentasian. 

Berdasarkan teori itu maka cara pengumpulan data untuk penelitian 

ini adalah dengan cara melakukan Studi Lapangan (Field Research) proses 
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mengumpulkan data yang dilakukan dengan meninjau secara langsung untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kegiatan dari keseluruhan objek 

penelitian yang meliputi : 

a. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap 

pokok-pokok permasalahan yang dihadapi. Pengamatan pada observasi ini 

dilakukan dengan tidak hanya sebatas pada orang, tetapi juga pada bagian-

bagian yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti kinerja dll. Data 

yang diperoleh dari hasil observasi antara lain adalah: Proses untuk 

pengadaan logistik, proses pengeluaran logistik, perhitungan stok logistik 

dan pelaporan data logistik. 

b. Wawancara 

Peneliti melakukan perbincangan secara langsung dengan pihak 

perusahaan untuk mengumpulkan sebuah data, informasi serta pendapat 

terkait bentuk gambaran manajemen logistik yang ada di perusahaan serta 

masalah yang ada di bagian logistik tersebut. Diantara data yang diperoleh 

berupa : Profil perusahaan, struktur organisasi, tugas masing-masing 

jabatan, data logistik, serta cara kerja yang ada di PT. Indah Desain 

Indonesia terutama pada bagian logistik. 

c. Dokumentasi 

Data yang diperoleh dari dokumentasi antara lain : Teori tentang 

perhitungan persediaan, teori mengenai logistik, gambar perusahaan, 

gambar produk serta manajemen stok. 

d. 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 penulisan 

laporan penelitian ini.    
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3.3 Analisa Kebutuhan Sistem 

Analisa kebutuhan sistem menggambarkan kebutuhan sistem yang 

menitik beratkan pada properti atau perilaku yang di miliki oleh sistem. 

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 interatif 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 

PT.Indah Desain Indonesia: 

1) Rancangan Aplikasi Login 

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan bagaimana cara 

login ke aplikasi. 
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Gambar 3. 2 Rancangan Aplikasi Login 

2) Rancangan Aplikasi Dasboard 

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan dashboard 

aplikasi sistem infomasi logistik bebasis web pada PT.Indah Desain 

Indonesia. 
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Gambar 3. 3 Rancangan Aplikasi Dasboard 

3) Rancangan Aplikasi Input  

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan bagaimana cara 

menginput barang barang logistik masuk pada PT.Indah Desain Indonesia. 

 

Gambar 3. 4 Rancangan Aplikasi Input 
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4) Rancangan Aplikasi Output 

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan bagaimana cara 

mengoutput barang logistik keluar. 

 

Gambar 3. 5 Rancangan Aplikasi Output 

5) Rancangan Aplikasi Stok Barang 

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan bagaimana cara 

input stok barang logistik pada PT.Indah Desain Indonesia. 
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Gambar 3. 6 Rancangan Aplikasi Stok Barang 

6) Rancangan Aplikasi Tata Letak Barang 

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan bagaimana tata 

letak  barang logistik pada PT.Indah Desain Indonesia. 

 

Gambar 3. 7 Rancangan Aplikasi Tata Letak Barang 
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7) Rancangan Aplikasi Tata Letak Barang Denah 

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan bagaimana tata 

letak  denah lokasi barang logistik  pada PT.Indah Desain Indonesia. 

 

Gambar 3. 8 Rancangan Aplikasi Tata Letak Denah 

8) Rancangan Aplikasi Daftar Belanja 

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan bagaimana input 

daftar belanja barang logistik. 
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Gambar 3. 9 Rancangan Aplikasi Daftar Belanja 

9) Rancangan Aplikasi Katalog Barang 

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan katalog barang 

logistik  pada PT.Indah Desain Indonesia. 

 

Gambar 3. 10 Rancangan Aplikasi Katalog Barang 
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10)  Rancangan Aplikasi Info Katalog Ethimo 

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan katalog    barang 

ethimo pada PT.Indah Desain Indonesia. 

 

Gambar 3. 11 Aplikasi Info Katalog Ethimo 

11) Rancangan Aplikasi Katalog Ethimo St.70 

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan katalog    barang 

ethimo St.70 pada PT.Indah Desain Indonesia. 
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Gambar 3. 12 Rancangan Aplikasi Katalog Ethimo St.70 

12)  Rancangan Aplikasi Profil 

 Pada gambaran  rancangan aplikasi ini berisi tentang profil dari 

PT.Indah Desain Indonesia. 

 

Gambar 3. 13 Rancangan Aplikasi Profil 
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13)  Rancangan Aplikasi Logout 

Pada gambaran  rancangan aplikasi ini menunjukkan cara logout   dari 

aplikasi. 

 

Gambar 3. 14 Rancangan Aplikasi Logout 

3.5 Penulisan 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 

Pengujian Black Box Testing (Boundary Value Analysis) yaitu 

pengujian dengan cara pengamatan terhadap perangkat lunak dengan 

menentukan point dan juga fungsi dengan melalui beberapa data inputan, 

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 
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point sebagai acuan dari beberapa fungsi atau fitur program yang harus 

berjalan sesuai dengan prosedurnya. 

Pengujian Black Box Testing terdapat alur pelaksanaannya yang dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3. 15 Black Box Testing 

3.7 Evaluasi dan Validasi Hasil 

Hasil evaluasi dan validasi hasil ini digunakan dalam beberapa aspek 

untuk mengukur kualitas sistem informasi yang telah dibuat.  Selain 

pengujian aplikasi ini menggunakan metode Black-box testing, Hasil validasi 

sistem ini akan menggunakan angket kepada responden atau sampel [26]. 

Sampel itu sendiri terdiri dari:  

a. Responden validasi ahli materi 

b. Responden validasi ahli media 

c. Responden masyarakat umum sebanyak 20 orang. 

3.7.1 Validasi Ahli 

Pada tahap ini, peneliti menggunakan kuisioner untuk 

mengumpulkan data mengenai fungsi dan penggunaan aplikasi “sistem 

informasi manajemen logistik berbasis web di PT.Indah Desain Indonesia” 

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 : 
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 Tabel 3. 1 Pengujian Aplikasi 

NO 
Fungsi yang 

di uji 
Cara pengujian 

Halaman yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Login User masukkan 

username dan 

password 

Masuk ke 

halaman 

Dashboard 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak berhasil 

2. Input 

Barang 

Masuk 

Klik menu Input 

Barang Masuk 

User dapat 

masuk ke menu 

input Barang 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak berhasil 

3. Lihat Stok Klik menu Stok 

Barang 

User dapat 

melihat Stok 

barang 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak berhasil 

4. Cari  Klik tombol cari User dapat 

mencari barang 

yang diinginkan 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak berhasil 

5. Lihat Klik tombol lihat User dapat 

melihat detail 

barang 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak berhasil 

6.  Logout Klik menu logout Pengguna keluar 

dari halaman 

Web 

[   ] Berhasil 

[   ] Tidak berhasil 

 

Kuisioner dilakukan oleh user setelah mengoperasikan aplikasi 

secara langsung kemudian memberikan penilian. Kemudian user diminta 

untuk memberikan jawaban dalam bentuk skala ukur yang sudah 

disediakan. 

Tabel 3. 2 Penilaian Aplikasi 

No Pernyataan 

Jawaban 

Sangat 

setuju 
Setuju 

Kurang 

setuju 

Tidak 

setuju 

1 
Apakah fitur Login dapat 

berfungsi dengan baik. 
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2 

Apakah menu Transaksi (Barang 

Masuk) dapat berfungsi dengan 

baik 

    

3 

Apakah menu Transaksi (Barang 

Keluar) dapat berfungsi dengan 

baik. 

    

4 

Apakah menu pada aplikasi 

sudah lengkap dan berfungsi 

dengan baik. 

    

5 

Apakah fitur laporan pada 

apliksi dapat mempermudah 

pekerjaan. 

    

6 
Semua fungsi dan menu website 

ini berjalan dengan baik. 

    

7 
Website ini mudah dimengerti 

dan mudah untuk digunakan. 

    

8 
Website ini membantu dalam 

pengolahan data. 

    

9 
Website  ini dapat mempercepat 

pekerjaan petugas 

    

10 
Apakah aplikasi ini bermanfaat 

buat pengguna 

    

 

Tabel 3. 3 Instrumen Penilaian Ahli Materi 

No Indikator Jumlah Butir 

A Aspek Tampilan 1 

1 Penerapan aplikasi sistem informasi logistik  ini sudah 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

1 

2 Penerapan aplikasi sistem informasi  logistik  ini  

mudah di gunakan 

1 

3 Kejelasan penyampaian sistem informasi logistik 1 
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B Aspek Fungsi  

4 Fungsi login berjalan lancar 1 

5 Fungsi  create,update,delete berjalan dengan baik 1 

6 Teks dapat terbaca dengan baik 1 

7 Fungsi tombol sudah sesuai dengan perintah 1 

C Aspek Bahasa  

8 Bahasa yang yang digunakan mudah di mengerti 1 

 

Tabel 3. 4 Instrumen Penilaian Ahli Media 

No Indikator Jumplah Butir 

A Aspek Sistem Informasi  Logistik  

1 Kemudahan  alur  sistem  informasi logistik  melalui  

penggunaan bahasa 

1 

2 Kesesuaian  menu  aplikasi  logistik dengan  materi 1 

3 Kejelasan  uraian  materi  sistem informasi  logistik  

berbasis  web 

1 

B Aspek Tampilan  

4 Teks  yang  ditampilkan  dapat terbaca  dengan  jelas 1 

5 Data  yang  diinputkan  sesuai dengan tampilan 1 

6 Proporsional  layout (tata letak text dan gambar) 1 

7 Kesesuaian  pemulihan  huruf  dan jenis huruf 1 

C Aspek Pengolahan Program  
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8 Kecepatan pemrosesan perintah 1 

9 Sistem informasi logistik berbasis web mudah 

digunakan dan sederhana dalam pengoperasian 

1 

10 Perintah menu create,update,edit,delete berfungsi 

dengan baik 

1 

 Jumlah 10 

 

Tabel 3. 5 Instrumen Responden Masyarakat Umum 

No Pernyataan Jumlah Butir 

1 Apakah anda setuju apabila pada PT. Indah Desain 

Indonesia diterapkan aplikasi sistem informasi logistik 

berbasis web? 

1 

2 Sistem informasi  logistik ini akan mempermudah 

pengelola data logistik pada PT.Indah Desain Indosia 

1 

3 Sistem informasi logistik  ini akan mempermudah  

dalam mengelola data persediaan, data supplier logistik, 

stok barang masuk, barang keluar  

1 

4 Bahasa dan kalimat yang digunakan dalam sistem 

informasi  logistik ini mudah untuk dipahami 

1 

5 Penggunaan font, ukuran huruf, dalam sistem informasi  

logistik terlihat jelas 

1 

6 Sistem menyajikan informasi dengan cepat, akurat, dan 

informasi yang ditampilkan memudahkan dalam 

pencarian data 

1 

7 Tampilan menu  pada sistem informasi logistik pada 

Pt.Indah Desain Indonesia ini tata letaknya sangat 

mudah dipahami 

1 

8 Menu yang ditampilkan sesuai dengan output yang 

diinginkan 

1 

9 Sistem informasi logistik ini akan mempermudah 

admin gudang  dalam menulis laporan barang logistik 

untuk setiap bulannya 

1 
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10 Apakah fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut 

berfungsi dengan baik dan mudah digunakan? 

1 

 Total Skor 10 

 

3.7.2 Validasi Ahli dan Angket 

 Untuk keperluan kuantitatif angket yang berupa pertanyaan yang di 

fokuskan pada tampilan media, materi dan fungsi dalam penelitian ini 

menggunakan angket dalam bentuk checklist dengan skor sebagai berikut: 

[27] 

Tabel 3. 6 Skor Angket Ahli 

 

Alternatif Jawaban 

 

Jumlah Nilai 

VTR (Valid Tanpa Revisi ) 3 

VR ( Valid dengan Revisi ) 2 

TV ( Tidak Valid ) 1 

 

Tabel 3. 7 Skor Angket Responden 

 

Alternatif Jawaban 

 

Jumlah Nilai 

SS ( Sangat Setuju ) 5 

 

S ( Setuju ) 
4 

N ( Normal ) 3 

TS ( Tidak Setuju ) 2 

STS ( Sangat Tidak Setuju ) 1 
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Berdasarkan presentase jawaban responden pada masing-masing 

pertanyaan dalam kuisioner untuk menghitung presentase kelompok 

responden, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Skor Tertinggi (SMax) = 4xn = 4n (SS) 

Skor Terendah (SMin) = 1xn = n (TS) 

Dimana n = total responden 

 

Skor (S) = £ (Jumlah Responden Pemilih Jawaban x Bobot Jawaban) 

 

Presentase Interprestasi (P) = Skor (S) x 100% 

                 S Max 

 

Selanjutnya untuk mengatur tingkat presentase interprestasi (P) yakni 

dengan skala interval sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 8 Penilaian Kelayakan Berdasarkan Persentase 

 

Persentase 

 

Kriteria 

 

75% - 100 % 
Sangat Layak 

50% - 75% Layak 

25% - 50% Cukup Layak 

1% - 25% Kurang Layak 


