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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Desain Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan 

membuat aplikasi untuk membantu dalam manajemen dan penjadwalan stok 

pemasukan dan pengeluaran barang serta menghasilkan peringatan masa kadaluarsa 

telur. Dalam pembuatan sistem aplikasi, menggunakan metode waterfall (air terjun) 

yaitu metode sederhana yang mudah digunakan serta dalam pembuatannya 

dilakukan secara berurutan sehingga lebih terstruktur dengan baik. Aplikasi ini, 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework CodeIgniter. Database 

yang digunakan MySQL serta Sublime Text3 sebagai editornya. 

 

3.2    Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Pengumpulan data dengan wawancara telah diakui sebagai teknik 

pengumpulan data atau informasi yang penting dan banyak diakui dalam 

pengembangan sistem informasi. Dalam metode ini sangat membantu 

peneliti dalam mengumpulkan data-data informasi dengan melakukan 

percakapan secara langsung dengan pihak terkait dengan menggunakan 

format atau bentuk tanya jawab. 

2. Observasi 

 Pada studi ini, sangat dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi nantinya. 

Karena itu, peneliti mengetahui sistem yang dibutuhkan perusahaan untuk 

dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalamnya. Pada 

metode ini juga, peneliti melakukan pencatatan data maupun informasi 

sesuai dengan yang diteliti.
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3. Studi Pustaka 

Dalam pengumpulan datanya, perlu dilakukannya dengan cara 

mempelajari teori dari berbagai aspek seperti dari buku, makalah, internet, 

dan hasil penelitian yang berkaitan sebagai penunjang referensi untuk 

peneliti. 

4. Kuesioner atau Angket 

Metode ini dilakukan setelah menyelesaikan perancangan aplikasi 

dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan dari sistem aplikasi. Kuesioner 

merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sebuah 

pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden untuk dijawabnya. 

Pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner disusun secara sistematis. 

5. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah terjadi 

pada masa lalu. Data yang dihasilkan berupa buku, kumpulan gambar, 

surat kabar dan sebagainya. 

 

3.3  Pengolahan Data Awal 

Berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan pada penelitian, 

maka diperlukan acuan untuk melakukan observasi langsung ke lapangan. 

Sehingga akan dirancang sebuah aplikasi yang sesuai kebutuhan yang ada, yang 

akan diolah menggunakan MySQL sebagai database, dan bahasa pemrograman 

PHP. Mengimplementasikannya ke dalam framework CodeIgniter yang 

menggunakan metode MVC (Model View Controller) dan sublime text 3 sebagai 

teks editornya. 

 

3.4   Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang diusulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

waterfall. Metode waterfall merupakan metode yang sederhana, pada model ini 

adalah pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak dapat diubah-

ubah. Model waterfall (air terjun) menyediakan pendekatan alur hidup perangkat 
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lunak secara sekuensial atau terurut yang dimulai dari analisis, desain, 

pengodingan, pengujian dan tahap pendukung. [18] Peneliti memilih metode 

watterfall karena metode pengembangan perangkatnya dibuat secara berurutan 

sehingga tidak terjadi pengulangan sehingga waktu yang digunakan lebih efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 3.1 tahap penelitian yang digunakan hanya sampai uji. Adapun 

penjelasan dari alur model waterfall sebagai berikut  

a. Requirement System 

Merupakan Tahapan awal seblum melanjutkan ke tahap selanjutnya. 

Pada tahap ini juga menganalisis dan pengumpulan kebutuhan yang 

dilakukan secara matang untuk menspesifikasi kebutuhan pada perangkat 

lunak, tujuan agar dapat dipahami oleh perangkat untuk mengetahui 

kebutuhan user. 

b. Design System 

Peneliti melakukan proses multi langkah yang berfokus pada desain 

perancangan program perangkat lunak meliputi struktur data, 

representasi antar muka, arsitektur perangkat lunak, procedure 

pengkodean. Pada tahap ini, menganalisis kebutuhan ke representasi 

desain agar dapat kemudian diimpementasikan ke program tahap 

selanjutnya. 

  

Requirements 
System 

Design System 

Implementation 

Verification 
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c. Implementation 

Pembuatan sebuah kode program yang pada tahap sebelumnya yaitu 

tahap desain harus di translasikan ke dalam program perangkat lunak. 

Hasil dari tahap ini adalah sebuah program komputer yang sesuai dengan 

desain yang telah dibuat ditahap sebelumnya. 

d. Verification 

Tahap Uji atau pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logic dan 

fungsional, serta memastikan bahwa semua bagia sudah diuji. Tujuannya 

untuk meminimalisir kesalahan (error) dan mengetahui apakah output 

yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

 

3.5   Desain Aplikasi 

1. Form Login 
 

 

Gambar 3. 2. Form Login 

Keterangan : 

Pada tampilan ini berisi form login dimana digunakan untuk 

mengakses atau masuk ke tahap tampilan selanjutnya. Dalam login 

terdapat username dan password, setelah diisi selnjutnya klik “login” 

untuk masuk. 
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2. Halaman Dashboard 

a) Halaman Dashboard Admin Gudang 

 Keterangan : 

  Pada Halaman Dashboard menampikan icon navigasi, tampilan 

nama pengguna, menu bar, grafik penjualan serta deskripsi mengenai Avian 

Farm. 

b) Halaman Dashboard Admin Kandang 

  

Gambar 3. 3. Halaman Dashboard Admin Gudang 
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Keterangan : 

Sedangkan pada tampilan halaman dashboard admin kandang hanya 

terdapat dua menu dalam menu bar, yaitu menu Dashboard dan stok telur. 

3. Halaman Stok Telur Stok  

a) Halaman Stok Telur Admin Gudang 

 Keterangan : 

Pada halaman stok telur admin gudang ini, berisi data stok telur 

dimana datanya yaitu kode telur, tanggal panen telur, tanggal masuk telur 
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ke gudang, jumlah peti, tanggal kadaluarsa, sisa stok telur digudang, dan 

status telur sebagai peringatan kadaluarsa telur. Selain itu terdapat juga 

tombol tambah ketika di klik “tambah” maka akan menampilkan menu 

tambah data stok telur masuk. Serta menu cari untuk mencari data yang 

diinginkan. 

- Halaman tambah data stok telur masuk gudang 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

Tampilan halaman input atau tambah data stok telur yang masuk 
kegudang. Admin gudang hanya dapat meniginput tanggal masuk telur ke 
gudang dan jumlah petinya.  

b) Halaman Stok Telur Admin Kandang 
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Keterangan : 

Pada Halaman ini menampilkan data stok telur untuk admin 

kandang. Yang mana pada halaman ini hanya menampilkan data stok telur 

awal panen, yaitu tanggal awal panen dan jumlah peti telur. Untuk data input 

kode telur dan tanggal awal panen telur secara otomatis akan masuk ke data 

admin stok telur  yang ada digudang. Jika admin kandang ingin 

menambahkan data inputan dapat mengklik button “tambah” secara 

langsung akan menampilkan tampilan input data stok telur panen seperti 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

4. Halaman Penjualan 

Keterangan : 

Pada halaman ini menampilkan tampilan untuk inputan penjualan.  
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5. Halaman Laporan 

Keterangan : 

Pada halaman ini, menampilkan laporan harian maupun bulanan. Sehingga 

memudahkan admin dalam perekapan laporan. 

6. Notifikasi Gmail  

 

 

Gambar 3.11 Tampilan Notifikasi Gmail 
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Keterangan : 

Jadi, nantinya jika ada telur yang masa tanggalnya hampir kadaluarsa maka 

akan secara otomatis memberikan peringatan berupa notifikasi melalui gmail yang 

ada pada admin. Sehingga tanpa membuka aplikasinya admin dapat mengetahui 

secara cepat. 

3.6   Experimen dan Pengujian Metode 

Pada pengujian yang dilakukan adalah dengan metode Black Box Testing, 

yaitu dengan langkah melakukan ekperimen input pada aplikasi dan hasil yang 

diperoleh berupa output. Metode ini sangat diperlukan karena meminimalisir suatu 

kesalahan atau kekurangan yang mungkin terjadi pada tahap pengembangan. 

Black box testing merupakan pengujian yang dilakukan dengan mengamati 

hasil dari sebuah eksekusi atau eksperimen melalui pemeriksaan data uji fungsional 

perangkat lunak. 

 

 

 

 

Sumber: Jurnal Aplikasi Toko Online (E-Commerce) Berbasis PHP 

dan MySql. 

Hasil pengujian yang dilakukan dengan cara ini, pertama login dahulu untuk 

dapat masuk kedalam sistem. Selanjutnya, melakukan input data berupa data 

pelanggan, data pesanan, data tanggal awal panen telur, data stok telur masuk keluar 

dan yang tersedia, laporan. 

Output yang dihasilkan oleh input pemesanan berupa nama pelanggan, 

jumalah barang, total harga, tanggal pesan. Output yang dihasilkan dari input 

tanggal awal panen adalah tanggal awal panen telur. Output yang dihasilkan dari 

input stok barang adalah data stok barang masuk keluar serta barang yang tersedia 

BLACK BOX 
INPUT OUTPUT 

Gambar 3. 11. Black Box Testing 
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digudang. Sedangkan hasil output laporan yaitu laporan penjualan dan stok barang 

perhari maupun perbulan. 

3.7   Evaluasi dan Validasi Hasil 

Pada tahap terakhir ini, peneliti melakukan evaluasi dan validasi 

menggunakan kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data kepada para ahli 

dan pengguna, untuk menilai tentang tampilan, fungsi, dan manfaat dalam 

penggunaan sistem aplikasi. Skala pengukuran dalam penelitian menggunakan 

skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang maupun kelompok orang tentang fenomena social. Untuk 

mengumpulkan data, peneliti melibatkan pengguna dan para ahli. 

 

3.7.1 Validasi Ahli 

Pada proses tahap ini, peneliti  menggunakan ahli materi dalam penjadwalan 

berbasis web untuk mengukur tingkat kelayakan sistem aplikasi secara menyeluruh. 

Tabel 3. 1. Aspek Penilaian untuk Ahli Media 

No. INDIKATOR 
JUMLAH 

BUTIR 

1. Tampilan sudah sesuai dengan kebutuhan 1 

2. Tata letak menu mudah dimengerti 1 

3. Fungsi login berjalan  dengan baik 1 

4. Fungsi input stok telur masuk berjalan dengan baik 1 

5. 
Fungsi notifikasi kadaluarsa masa telur berjalan dengan 

baik 
1 

6. Fungsi edit dan hapus berfungsi dengan baik 1 

7. 
Fungsi laporan penjualan dan stok telur masuk berjalan 

dengan baik 
1 

8. Fungsi logout berjalan dengan baik 1 

JUMLAH 8 
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3.7.2 Angket Responden untuk Perusahaan 

Tabel 3. 2. Aspek Penilaian untuk pemilik 

No. INDIKATOR 
JUMLAH 

BUTIR 

1. 
Apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan 

kebutuhan yang ada di Avian Farm? 
1 

2. 
Apakah sistem ini bermanfaat  meminimalisir stok telur 

yang akan kadaluarsa? 
1 

3. 
Apakah anda setuju, aplikasi ini memberikan informasi 

tentang estimasi masa kadaluarsa telur? 
1 

4. 
Apakah aplikasi ini dapat membantu dalam pengelolaan 

data laporan penjualan dan stok telur? 
1 

 JUMLAH 4 

 

3.7.3 Angket Responden  

Tabel 3.2. Aspek Penilaian untuk Responden 

No. INDIKATOR 
JUMLAH 

BUTIR 

1. 
Apakah sistem ini diperlukan dalam meningkatkan 

pelayanan pada perusahaan Avian Farm? 
1 

2. 
Apakah sistem ini dapat menbantu dalam meminimalisir 

stok telur yang akan kadaluarsa? 
1 

3. 
Apakah anda setuju, aplikasi ini memberikan informasi 

tentang estimasi masa kadaluarsa telur? 
1 

4. 
Apakah aplikasi ini dapat membantu pihak perushaan 

dalam mengelola laporan setiap bulannya? 
1 

 JUMLAH 4 
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3.7.3  Validasi Ahli dan Angket 

1) Untuk keperluan kuantitatif angket yang berupa pernyataan dan pertanyaan 

difokuskan pada tampilan media, materi dan fungsi. Instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan angket dalam bentuk checklist dengan skor 

sebagai berikut : 

Tabel 3. 3. Tabel Nilai Skor untuk Ahli Media dan Ahli Materi 

Nilai Skor untuk Ahli Jumlah 

Validasi tanpa Revisi (VTR) 3 

Validasi dengan Revisi (VR) 2 

Tidak Valid (TV) 1 

 

Tabel 3. 4. Tabel Nilai Skor untuk Angket Responded 

Nilai Skor untuk Angket 

Responden 
Jumlah 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

2) Untuk mendapatkan jumlah responden dalam bentuk presentase digunakan 

rumusan berikut: rumus 

P = 
𝒇

𝒏
 × 100% 

Sumber dari : D.Sulistyastuti dan E.Purwanto.2017.Metode 

Penelitian Kuantitatif 

Keterangan sebagai berikut: 

P = Presentase 

f = Frekuensi dari setiap jawaban angket 

n = Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item 

100 = Nilai tetap 
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3) Untuk memperoleh frekuensi ( f ) merupakan jumlah pertanyaan x skor x 

jumlah responden = (  f  ) 

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

tinggi 4 jika responden menjawab Sangat Setuju (SS), junlah pertanyaan = 

4 dan responden = 30 menjadi : 

4 x 4 x  30 = 480 

 

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

pertanyaan. Setelah mendapatkan nilai presentase dan kriterium dari setiap 

angket, peneliti akan menjabarkan kesimpulan untuk masing-masing butir 

pertanyaan dari ahli dan responden masyarakat umum. 

Tabel 3. 5. Penilaian Kelayakan Berdasarkan Presentase 

NO PRESENTASE KRTITERIA 

1. 75% - 100% Sangat layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup layak 

4. 1% - 25% Kurang layak 

 

 


