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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian pada aplikasi marketplace jasa catering ini merupakan 

penelitian dengan menggunakan metode RAD (Rapid Application 

Development). Mulai dari awal pengumpulan data dengan cara melakukan 

observasi, wawancara  ke tempat penelitian yaitu beberapa tempat usaha  

catering, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mulai melakukan 

perencanaan kebutuhan yang ada didalam sistem, membuat desain sistem 

tersebut diwujudkan dalam sebuah program yang suatu saat nanti akan 

digunakan oleh user, setelah program selesai tahap akhir adalah proses testing 

yang dilakukan oleh pengguna sistem, program yang sudah selesai lalu diuji, 

apakah program tersebut dikatakan layak digunakan atau mungkin tidak, 

fitur-fitur yang ada didalam sistem harus berfungsi sesuai  dengan kebutuhan 

yang sistem ada. 

Salah Satu pemodelan untuk merancang suatu sistem menggunakan 

analisis yang beorientasi kepada objek. Tahapan untuk menganalisis 

spesifikasi atau kebutuhan akan suatu sistem yang akan dibangun dengan 

konsep berorientasi objek, kebutuhan yang ada dapat diimplemantasikan 

menjadi sebuah sistem berorientasi objek [19]. 

Pada diagram use case, class diagram dan diagram objek. Pendekatan 

beroirentasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai 

suatu kumpulan objek yang berhubungan dengan objek didunia nyata. 

3.2 Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber, data tersebut diperoleh dari dari hasil wawancara langsung 

dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Data yang didapat 

harus dilihat dan didengar langsung serta dapat dicatat oleh peneliti, 
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sehinga data yang diperoleh terhindar dari unsur kebohongan. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara ke tiga tempat penelitian yang 

dijadikan sampel. Ketiga tempat yang dijadikan sampel penelitian adalah 

Tiga Dara Snack & Catering, MamaMia Snack & Catering, Ainia Snack & 

Catering dan Luqyana Bakery. Wawancara dilakukan langsung kepada 

pemilik dari keempat usaha tersebut. Dari hasil wawancara tersebut peneliti 

untuk mengetahui apa saja permasalahan dan cara penyelesaiannya. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada “Perancangan 

Aplikasi Marketplace Jasa Catering Menggunakan Framework Codeigniter di 

Jepara” ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

3.3.1 Observasi  

Observasi merupakan pengamatan data yang diperlukan untuk 

membuat sebuah aplikasi. Observasi ke tempat penelian wajib dilakukan 

karena dengan melalui observasi, peneliti dapat merancang kebutuhan sistem 

yang ada pada aplikasi sehingga sistem yang dibuat menjadi bermanfaaat bagi 

masyarakat dan pemilik jasa catering. Peneliti melakukan pengamatan 

langsung ke beberapa tempat jasa catering yaitu Tiga Dara Snack & Catering, 

MamaMia Snack & Catering, Ainia Snack & Catering dan Luqyana Bakerie. 

Pengamatan yang dilakukan seperti proses pemesanan paket catering yang 

masih sederhana dan pelanggan memilih sendiri paket catering yang ingin 

dipesan.  

Setidaknya melalui observasi ini peneliti diharapkan mampu 

mendapatkan informasi terkait alur kerja system yang berjalan saat ini dan 

bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemilik jasa catering. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan mencari 

informasi yang lebih detail dan akurat, dilakukan oleh dua belah pihak yaitu 

pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (Intervewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut. Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung 
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terhadap narasumber yaitu pemilik jasa catering yang nantinya data tersebut 

akan digunakan untuk membuat sebuah aplikasi marketplace jasa catering. 

3.3.3 Dokumentasi 

Data Dokumentasi berupa foto tempat penelitian, gambar penelitian, 

gambar paket catering yang dipesan maupun data-data pendukung untuk 

kebutuhan system. 

3.3.4 Daftar Pustaka 

Pada tahapan ini berisi pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mempelajari teori-teori dari buku, artikel dan jurnal yang berkaitan 

dengan tugas akhir ini. 

3.3.5 Angket 

Metode yang disebut juga dengan metode responden merupakan 

serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, angket 

berfungsi untuk deskripsi dan pengukuran, dalam penelitian ini menggunakan 

angket tertutup dengan memberikan sebutir pertanyaan atau pertanyaan 

dengan sejumlah opsi yang telah ditemukan. 

3.4 Pengolahan Awal Data 

Data yang diperoleh dari beberapa teknik data dalam pengumpulan 

data yang sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya akan digunakan sebagai 

acuan dalam melakukan observasi lapangan. Data akan dirancang sesuai 

kebutuhan pada aplikasi yang diolah dengan program komputer 

menggunakan aplikasi sublime text lalu diterjemahkan ke dalam bahasa 

pemrograman PHP menggunakan Framework CodeIgniter dan dengan 

menggunakan database MySQL. 

3.5 Metode Pengembangan Sistem  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Rapid 

Application Development (RAD). Metode ini dipilih karena memiliki 

kelebihan yaitu lebih hemat waktu dalam tahap proses pembuatannya, tidak 

terlalu banyak menguras biaya dan sumber daya manusia dan desain 

pengembangan sistem lebih cepat.  
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Gambar 3.1 Metode Rapid Application Development [4]. 

Berikut ini adalah penjelasan yang dilakukan dalam pembuatan 

aplikasi menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) 

sebagai berikut: 

3.5.1 Tahap Perencanaan Kebutuhan (Requirement Planning)  

Pada tahap ini user dan analis melakukan pertemuan langsung untuk 

mengidentifikasi tujuan dari sistem dan kebutuhan infromasi untuk mencapai 

tujuan. Ditahap ini juga merupakan tahap yang paling terpenting yaitu adanya 

keterlibatan antara kedua belah pihak. Beberapa hal yang dibutuhkan dalam 

aplikasi ini adalah data dan fitur-fitur yang harus tersedia. 

3.5.2 Tahap Proses Desain Sistem (Design System)  

Merupakan proses desain dan melakukan perbaikan-perbaikan 

apabila masih terjadi ketidakcocokan desain antara user dan analis. User 

dapat memberikan komentar apabila terjadi ketidakcocokan pada desain, 

merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan user yang 

dibuat pada tahap sebelumnya. Output dari tahap ini adalah spesifikasi 

software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data dan lain-

lain. 
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3.5.2.1 Perancangan UML 

3.5.2.1.1 Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan siapa yang akan 

menggunakan aplikasi tersebut dan interakasi aktor dengan sistem aplikasi. 

 

Gambar 3.2 Contoh Use Case Digram [16]. 
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3.5.2.1.2 Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan aliran kerja 

atau aktivitas didalam sistem. 

 

Gambar 3.3 Contoh Activity Diagram [17]. 
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3.5.2.1.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku 

objek dengan use case, dengan menggunakan diagram ini kita dapat 

mengetahui objek-objek apa saja yang terlibat didalam use case. 

 

Gambar 3.4 Contoh Sequence Diagram [17]. 
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3.5.2.1.4 Class Diagram 

Class Diagram digunakan untuk mendefinisikan kelas-kelas dalam 

membangun sebuah sistem. 

 

Gambar 3.5 Contoh Class Diagram [18]. 

3.5.2.2 Desain Fitur Aplikasi 

a) Login/Masuk 

Berisi tentang form input username dan passowrd untuk masuk 

ke dalam aplikasi. 

b) Register  

Berisi form pendaftaran profl data diri ke dalam aplikasi 

c) Beranda 

Berisi tentang semua daftar paket-paket yang ditawarkan oleh 

jasa catering.  

d) Pemesanan/Order Catering 

Berisi tentang pengelolaan data pemesanan catering yang 

dilakukan oleh pelanggan. 
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3.5.2.3 Desain Tampilan 

a) Login 

 

Gambar 3.6 Sketsa Tampilan Login 
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b) Register 

 

Gambar 3.7 Sketsa Tampilan Register 
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c) Beranda 

 

Gambar 3.8 Sketsa Tampilan Beranda 
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d) Pemesanan/Order Catering 

 

Gambar 3.9 Sketsa tampilan order catering 

3.5.3 Tahap Implementasi (Impelementation) 

Tahapan ini programmer mengembangkan desain suatu program 

yang telah disetujui oleh user dan analis. Sebelum diaplikasikan pada suatu 

organisasi terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program 

tersebut apakah masih ada kesalahan (bug) atau tidak. Ditahap ini juga user 

bisa memberikan komentar akan sistem yang sudah dibuat serta mendapat 

persetujuan mengenai sistem tersebut.  

3.6 Eksperimen dan Metode Pengujian 

Untuk mengetahui apakah aplikasi berjalan sesuai yang diiginkan 

user, maka dilakukan dua pengujian  yaitu metode Black Box Testing dan 

metode kuesioner. 

3.6.1 Metode Black Box Testing 

Black Box Testing merupakan pengujian yang berfokus pada 

spesifikasi fungsional pada perangkat lunak. Dengan menggunakan metode 

black box testing kita hanya melakukan input data pada aplikasi dan melihat 
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hasil output dari data yang telah diinputkan tanpa mengetahui proses 

didalamnya. 

 

 

Gambar 3.10 Black Box Testing 

Pengujian Black Box Testing ini hanya mengevaluasi tampilan 

luarnya saja (interface), fungsionalnya, mengetahui apa yang terjadi didalam 

proses detailnya dan menetahui proses input dan output-nya saja. Metode uji 

dapat diterapkan pada semua software seperti : unit, integrasi, fungsional, 

sistem, penerimaan dan output-nya ini berupa hasil dari pengujian metode 

black box. 

3.6.2 Metode Kuesioner  

Metode ini  digunakan untuk mengukur kelayakan aplikasi, 

instrument yang di buat pada penelitian ini untuk memperoleh  data  dari  

pengguna sistem  untuk mengevaluasi aplikasi yang telah dirancang. Untuk 

memperoleh data yang valid, maka setiap jawaban akan di beri checklist () 

dengan skor sebagai berikut : 

Sangat Setuju (SS) = 5  

Setuju (S) = 4   

Kurang Setuju (KS) = 3  

Tidak Setuju (TS) = 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 
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Tabel 3.1 Kuesioner 

No. Pernyataan 

Jumlah Butir 

SS 

(5) 

S 

(4) 

KS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

A. Aspek Tampilan 

1. 

Apakah penggunaan font, ukuran 

huruf, warna dan gambar dalam 

aplikasi ini terlihat jelas? 

 

    

2. 
Apakah tampilan sudah cocok dan 

sesuai dengan kebutuhan? 
 

    

B. Aspek Fungsi 

3. 
Apakah anda setuju bahwa 

aplikasi ini mudah digunakan? 
 

    

4. 

Dengan adanya website ini apakah 

bisa membantu grup band untuk 

mempromosikan bandnya?   

 

    

5. Apakah fitur-fitur yang terdapat di 

dalam aplikasi berfungsi dengan 

baik? 

 

    

C. Aspek Kebutuhan 

6. Apakah aplikasi marketplace jasa 

catering ini memudahkan 

masyrakat dalam mencari 

informasi catering sesuai yang 

diinginkan? 

 

    

7. Apakah aplikasi ini dapat 

memudahkan msayarakat dalam 

proses pemesanan catering? 
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3.7 Validasi Ahli 

Pada tahap ini peneliti menggunakan ahli materi untuk menentukan 

kelayakan sistem informasi dalam aplikasi jasa catering ini. Peneliti 

menggunakan ahli materi untuk mengetahui apakah sistem ini sesuai harapan 

atau tidak. Penelitian ini menggunakan angket dalam bentuk checklist dengan 

skor sebagai berikut : 

VTR (Valid Tanpa Revisi) = 3 

VR (Valid dengan Revisi) = 2 

TV (Tidak Valid)  = 1 

Tabel 3.2 Validasi Ahli 

c Pernyataan 

Penilaian 

VTR 

(3) 

VR 

(2) 

TV 

(1) 

1. Apakah aplikasi marketplace jasa 

catering ini mudah digunakan? 

   

2. Apakah fungsi tombol sesuai 

dengan perintah? 

   

3. Apakah tata letak teks dan gambar 

sesuai dengan perintah? 

   

4. Apakah tampilan aplikasi sudah 

sesuai?  

   

5. Apakah teks dapat terbaca dengan 

baik? 

   

6. Apakah pemilihan jenis huruf dan 

ukuran huruf sudah sesuai? 

   

7. Apakah background aplikasi sudah 

sesuai? 

   

Untuk mendapatkan jumlah responden dalam bentuk persentase, digunakan 

rumus sebagai berikut: 
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𝑃 =  
𝐹

𝑛
 𝑥 100 % 

Keterangan : 

 P  = Persentase 

 F = Frekuensi jawaban dari setiap angket 

 N  = Jumlah skor ideal untuk seluruh item 

1) Untuk memperoleh Frekuensi (F) adalah (jumlah item pertanyaan x skor x 

jumlah responden = (F)) 

2) Untuk memperoleh jumlah maksimum (N) dengan skor paling tinggi 5 

(apabila semua responden menjawab “SS”), jumlah pertanyaan = 10 dan 

jumlah responden = 30 menjadi : 5 x 10 x 30 = 1500  

3) Setelah data dari angket didapat, selanjutnya peneliti menghitung hasil 

jawaban dari pertanyaan, lalu setelah didapatkan nilai presentase dan nilai 

ideal pada setiap angket, hasil tersebut akan disimpulkan untuk masing-

masing butir pertanyaan dari para ahli dan responden masyarakat umum. 

4) Setelah data dari angket didapat, peneliti akan menghitung hasil jawaban 

dari pertanyaan, lalu setelah didapatkan nilai ideal pada setiap angket, hasil 

tersebut akan disimpulkan untuk masing-masing butir pertanyaan dari para 

ahli dan responden masyarakat umum. 

Tabel 3.3 Penilaian Kelayakan Berdasarkan Persentase 

No. Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 
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