
 

26 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rencana atau kerangka kerja sebagai pedoman 

melakukan penelitian dalam menganalisis dan mengumpulkan data. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang lebih berfokus pada data 

berupa angka sebagai dasar pengumpulan dan analisis data dengan memanfaatkan 

data primer dan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber. Data 

berdasarkan sumbernya diklarifikasin menjadi dua yaitu[20]: 

1. Data primer yaitu data yang didapatkan peneliti dari sumbernya secara 

langsung dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti. 

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi 

literatur melalui buku, catatan-catatan, atau dari internet yang 

berhubungan dengan penelitian yang memberikan data kepada peneliti 

secara tidak langsung. 

Desan penelitian yang akan dibuat sebagai berikut : 

1. Melakukan studi literatur dengan membaca buku, jurnal, kerangka 

ilmiah, internet dan penelitian terdahulu dari berbagai sumber untuk 

memahami konsep aplikasi keuangan dan beberapa aspek yang 

berhubungan dengan penelitan ini. 

2. Melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang 

diperlukan. 

3. Mengumpulkan data angket dari responden untuk melakukan penelitian. 

4. Membuat rancangan database, rancangan UML dan membuat rancangan 

aplikasi keuangan. 

5. Penerapan aplikasi keuangan berbasis web dengan menggunakan metode 

penelitian RAD ( Rapid Aplication Development ). 

6. Melakukan pengujian sistem. 



27 

 

 

 

3.2. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam pembuatan Aplikasi 

keuangan ini sebagai berikut : 

3.2.1. Observasi 

Metode observasi  yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan 

pengamatan langsung di Hello digital printing tahunan. Adapun yang diamati 

adalah bagaimana proses transaksi yang ada di Hello Fotokopi dari mulai 

melayani konsumen, pencatatan uang masuk dan uang keluar, sampai dengan 

proses pembuatan laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang saat ini diterapkan di Hello Fotokopi adalah 

sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 Laporan keuagan di Hello Fotokopi 

3.2.2. Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan cara mencari jurnal-junal online atau buku 

yang berkaitan dengan aplikasi keuangan ini. 
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3.2.3. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung 

dengan pihak yang terlibat di hello digital printing yaitu pemilik. 

3.2.4.  Angket 

Metode ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada pihak-pihak yang 

terlibat dalam aplikasi keuangan ini. Metode ini dilakukan setelah perancangan 

aplikasi selesai dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan dari aplikasi keuangan 

ini. 

3.3. Pengelohan Data Awal  

Tujuan dari pengelohan data awal ini untuk mengetahui kesesuaian antara 

sistem_aplikasi dan kebutuhan pengguna. Data yang telah diperoleh dari hello 

digital printing selanjutnya dilakukan analisa_kebutuhan untuk mengetahui fitur 

yang dibutuhkan dalam aplikasi keuangan ini, selanjutnya diolah untuk dibuat 

desain sistem dan struktur database. 

Berikut alur pembuatan laporan keuangan yang di terapkan di Hello 

Fotokopi untuk saat ini dan alur yang akan diusulakan dalam penelitian ini 

melalui aplikasi keuangan berbasis web : 

Pendapatan

Pengeluaran

Saldo

Proses 

Pencatatan

Laporan Pendapatan, 

pegeluaran dan saldo

 

Gambar 3.2 Alur Pembuatan Laporan Keuangan di Hello Fotokopi 

Berdasarkan gambar 3.2 pembuatan laporan keuangan di Hello Fotokopi 

untuk saat ini hanya mencatat laporan pendapatan, pengeluaran dan saldo.  
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Gambar 3.3 Alur Pembuatan Laporan Keuangan yang di usulkan 

3.4. Metode yang diusulkan 

Metode yang diusulkan dalam pengembangan Aplikasi Keuangan ini 

menggunakan RAD ( Rapid Aplication Development). Tahapan dari  metode RAD 

ini bisa dilihat dari gambar 3.4 [4]: 

 

Gambar 3.4 Tahapan Metode RAD 

Sumber : Jurnal studi analisis rapid aplication development sebagai salah satu 

alternatif metode pengembangan perangkat lunak[4] 

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dari metode pengembangan RAD : 

3.4.1. Rencana Kebutuhan (Requirement Planning) 

Pada tahapan ini peneliti dan pihak terkait ( user ) melakukan pertemuan 

untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi dan pengumpulan data untuk 

selanjutnya diidentifikasi tujuan kebutuhan informasi dari aplikasi[4]. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, observasi dan wawancara 
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dengan pemilik Hello Fotokopi. Terdapat dua jenis kebutuhan dalam pembuatan 

aplikasi keuangan ini yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. 

Kebutuhan fungsional meliputi : 

1. Aplikasi dapat menampilkan informasi keuangan secara online 

2. Aplikasi dapat diakses dari manapun dengan adanya koneksi internet 

3. Aplikasi dapat melakukan proses penginputan data keuangan 

4. Admin ( Pemilik ) memiliki akses penuh terhadap aplikasi 

5. Pengguna (Karyawan) memiliki akses untuk memasukkan rekap harian 

keuangan baik uang masuk dan uang keluar 

Kebutuhan non fungsional meliputi : 

1. Aplikasi ini harus terhubung ke internet 

2. Aplikasi ini dibuat menggunakan Bahasa pemrograman web dengan 

framework Codeigniter 

3.4.2. RAD Design Workshop 

Tahapan selanjutnya Design Workshop yaitu proses desain dari sistem dan 

melakukan perbaikan apabila ada ketidaksesuaian desain antara peneliti dan user. 

Pada tahapan ini membutuhkan waktu beberapa hari, akan tetapi bisa lebih lama, 

tergantung dari besar kecilnya sistem yang dibuat. Selanjunya, proses pembuatan 

aplikasi berdasarkan hasil dari desain kedalam bahasa pemrograman yang 

digunakan[4].   

3.4.3. Implementasi (Implementation) 

Merupakan tahapan pengujian sistem seteleh pemrograman selesai baik 

sebagian maupun secara keseluruhan, untuk mengetahui apakah terdapat 

kesalahan atau tidak sebelum sistem diaplikasikan secara utuh di suatu organisasi. 

Pada tahapan ini user bisa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat, 

keterlibatan user sangat penting supaya sistem yang dikembangkan dapat 

memberikan kepuasan kepada user[4]. 
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3.5. Pengujian Metode 

Untuk mengetahui aplikasi berjalan dengan baik sesuai dengan yang 

diinginkan user, maka dilakukan pengujian menggunakan metode blackbox. 

Pengujian blackblox berfokus pada fungsionalitas dari aplikasi berdasarkan pada 

spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Aplikasi bisa dikatakan berjalan dengan 

baik jika pada saat input diberikan dan output memberikan hasil sesuai dengan 

spesifikasi sistem yang dibuat[11]. 

Berikut pengujian login user dengan kasus data valid dan data invalid 

kemudian diamati menghasilkan kesimpulan. 

Tabel 3.1 Pengujian login user dengan data valid 

Kasus dan hasil uji ( data valid ) 

Data Masukan Validasi Class Pengamatan Kesimpulan 

Username 

Contoh masukan : 

Admin 

[A-Z]a-z[0-9] Data username dapat diterima 

jika input data : 

1. Kurang dari 50 karakter 

2. Boleh menggunakan angka 

atau kombinasi keduanya 

[  ] diterima 

[  ] ditolak 

Password 

Contoh masukan : 

123456 

[A-Z]a-z[0-9] Data username dapat diterima 

jika input data : 

1. Kurang dari 50 karakter 

2. Boleh menggunakan angka 

atau kombinasi keduanya 

[  ] diterima 

[  ] ditolak 

Tabel 3.2 Pengujian login user dengan data invalid 

Kasus dan hasil uji ( data valid ) 

Data Masukan Validasi Class Pengamatan Kesimpulan 

Username 

Contoh masukan : 

Admin 

Data Kosong Data memunculkan pesan 

kesalahan bahwa field tidak 

boleh kosong 

[  ] diterima 

[  ] ditolak 
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Password 

Contoh masukan : 

123456 

Data Kosong Data memunculkan pesan 

kesalahan bahwa field tidak 

boleh kosong 

[  ] diterima 

[  ] ditolak 

 

3.6. Evaluasi dan Validasi 

Pada tahap ini, peneliti menggunakan angket untuk  mengumpulkan data 

berkaitan dengan fungsi dan penggunaan aplikasi keuangan kepada karyawan dan 

pemilik Hello Fotokopi sekaligus meminta kepada admin ( pemilik ) untuk 

menjadi beta tester guna menguji kelayakan aplikasi yang telah dibuat dari fungsi 

secara keseluruhan, tampilan dan fitur-fitur yang tersedia apakah sudah sesuai 

dengan yang diharapkan.  

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala 

yang digunakan untuk_mengukur sikap, presepsi dan pendapat seseorang atau 

kelompok_orang berkaitan dengan fenomena sosial. Skala ini meneliti sikap atau 

tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara mengajukan beberapa 

pertanyaan_kepada responden, kemudian_responden diminta untuk memberikan 

pilihan jawaban dalam skala ukur yang telah disediakan. Keunggulan dari skala 

ini yaitu memiliki urutan yang jelas dari “sangat setuju”, “setuju”, “netral atau 

ragu-ragu”, “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju”[21]. 

3.6.1. Validasi Ahli 

Proses ini memanfaatkan satu ahli materi dan satu ahli media. Tujuan 

validasi ini adalah untuk mengukur tingkat kelayakan suatu sistem aplikasi secara 

keseluruhan. 

Tabel 3.3 Aspek Penilaian Untuk Ahli Materi 

No Indikator 
Jumlah 

Butir 

A Aspek Materi 

1 Kejelasan isi materi 1 
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2 Materi mudah dimengerti 1 

B Aspek Bahasa 

3 Kesesuaian Bahasa yang digunakan 1 

4 Kesesuaian Bahasa dengan sasaran pengguna 1 

Jumlah 4 

Tabel 3.4 Aspek Penilaian Untuk Ahli Media 

No Indikator 
Jumlah 

Butir 

A Aspek Keterpaduan Isi/Materi 

1 Kumudahan alur materi melalui penggunaan Bahasa 1 

2 Kejelasan uraian materi 1 

3 Kesesuaian gambar dengan materi 1 

B Aspek Tampilan 

4 Tata letak teks dan gambar 1 

5 Kesesuaian proporsi warna 1 

6 Kesesuaian pemilihan jenis dan ukuran huruf 1 

7 Teks dapat terbaca dengan baik 1 

C Aspek Pengolahan Program 

8 Ketepatan tombol navigasi 1 

9 Kecepatan pemrosesan perintah 1 

Jumlah 9 

3.6.2. Angket Responden 

Tabel 3.5 Instrumen Penilaian Aplikasi Keuangan Hello Fotokopi 

No Pertanyaan 
Jumlah 

Butir 

1 Apakah anda setuju apabila proses pencatatan keuangan di 

Hello Fotokopi dialihkan ke aplikasi keuangan yang 

berbasis web.  

1 
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2 Dengan adanya aplikasi keuangan ini apakah pekerjaan 

akan lebih mudah dalam proses pencatatan laporan 

keuangan. 

1 

3 Apakah bahasa dan kalimat yang digunakan dalam 

aplikasi keuangan ini mudah anda pahami. 
1 

4 Apakah penggunaan font, ukuran huruf, warna, gambar 

dan tata letak dalam aplikasi keuangan ini terlihatt jelas. 
1 

5 Apakah aplikasi keuangan ini mudah dipahami. 1 

6 Aplikasi ini dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. 1 

Jumlah 6 

3.6.3. Validasi Ahli dan Angket 

Penilaian dalam keperluan kuantitatif berupa angket pernyataan-pernyataan 

difokuskan pada aspek materi, tampilan media dan fungsi. Instrumen penilaian 

yang digunakan berupa angket berbentuk checklist dengan penentuan skor nilai 

sebagai berikut [22]: 

1) Penelitian ini menggunakan_angket dalam bentuk checklist dengan skor 

sebagai berikut : 

Nilai skor untuk ahli : 

VTR (Vallid Tanpa Revisi) = 3 

VR (Valid dengan Revisi) = 2 

TV (Tidak Valid)   = 1 

Nilai Skor untuk Angket Responden 

SS ( Sangat Setuju )   = 5 

S ( Setuju )     = 4 

N ( Normal )    = 3 

TS ( Tidak Setuju )   = 2 

STS ( Sangat Tidak Setuju ) = 1 

2) Untuk mendapatkan jumlah jawaban responden dalam bentuk presentase 

digunakan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

P = Presentase 

f = Frekuensi dari setiap jawaban angket 

n = Jumlah Skor ideal ( kriterium untuk seluruh item) 

100  = Nilai Tetap 

Sumber : Metode Penelitian Kuantitatif ( Erwan Agus dan Dyah Ratih, 2017 ) 

3) Untuk memperoleh Frekuensi ( f ) adalah ( jumlah item pertanyaan x Skor x 

jumlah responden = ( f )) 

4) Untuk memperoleh jumlah maksimum kriterium ( n ) dengan skor paling 

tinggi adalah 5 ( apabila semua responden menjawab “SS”), jumlah 

pertanyaan = 6, dan jumlah responden = 6 

5) Setelah data dari angket didapat, peneliti menghitung hasil jawaban dari 

pertanyaan. Kemudian setelah didapatkan nilai presentase dan kriterium 

pada setiap angket, hasil tersebut akan dijabarkan untuk didapatkan 

kesimpulan pada masing-masing butir pertanyaan dari para ahli dan 

responden. 

Tabel 3.6 Penilaian Kelayakan Berdasarkan Presentase 

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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