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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di jurusan Ilmu Komputer  Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Waktu penelitian dilakukan selama 

semester genap dan semester ganjil tahun ajaran 2013/2014.  

 

3.2 Analisis Kebutuhan 

Peneliti akan membuat suatu sistem yaitu sistem inventory untuk pengolahan data 

barang pada jurusan Ilmu Komputer. Penelitian ini dilalukukan dengan 

berkonsultasi dengan pembimbing untuk menentukan aspek-aspek dan kebutuhan-

kebutuhan apa saja untuk membangun sistem. Tahapan analisis kebutuhan dimulai 

dengan mengindentifikasi, mengumpulkan studi literatur mengenai serta 

perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini. Literatur yang dikumpulkan 

berupa buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software ) sebagai berikut : 

a. Perangkat keras (Hardware) 

Hardware yang digunakan dalam membangun sistem, yaitu Notebook Acer 

Aspire 4740 dengan spesifikasi:  

a. Processor : Intel i3-330M  2,13 Ghz, 3MB L3 cache 
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b.  RAM : DDR3 2 GB 

c.  Harddisk : Hitachi 320 GB 

b. Perangkat lunak (Software) 

Software yang digunakan dalam  membangun sistem, yaitu: 

1. Sistem Operasi Windows 7 Pro 32 Bit 

2. PhpMyAdmin 

3. Xampp 

4. Notepad++ 

5. Browser (Mozzila Firefox dan Google Chrome) 

6. Microsoft Visio 2007 

7. StarUML 

 

3.3 Metode Pengembangan Sistem 

Metode waterfall ini merupakan metode yang pengerjaannya dilakukan secara 

berurutan atau secara linear. Proses pengerjaan sistem dengan menggunakaan 

metode ini dilakukan secara bertahap sehingga tidak berfokus pada tahap tertentu 

saja, jika tahap pertama belum dikerjakan maka  tidak dapat mengerjakan tahap 

selanjutnya.  Secara garis besar metode waterfall terdiri dari beberapa langkah 

yaitu analysis, design, coding, testing dan maintenance. Kelebihan dari metode ini 

adalah pengembangan sistem yang sangat terorganisir dengan baik sehingga 

kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaan sistem 

dilakukan secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahap tertentu. Selain itu, 

dokumen pengembangan sistemnya sangat terorganisir, karena setiap fase harus 
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terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap 

fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu.  

 

3.3.1 Tahap Analysis 

Tahap analysis kebutuhan adalah tahap analisis sistem yang bertujuan untuk 

menjabarkan segala sesuatu yang nantinya akan ditangani oleh perangkat lunak. 

Untuk memahami sifat perangkat lunak yang akan dibangun penulis harus 

memahami domain informasi, dan apa saja yang diperlukan. 

 

3.3.2 Tahap Design 

Desain sistem  merupakan tahap penyusunan proses, data, aliran proses dan 

hubungan antara data yang paling optimal untuk menjalankan proses bisnis dan 

memenuhi kebutuhan  sesuai dengan hasil analisa kebutuhan. 

 

3.3.3 Tahap  Coding 

Pada tahap ini desain yang telah dibuat lalu diterjemahkan dalam kede-kode 

program menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL untuk databasenya. 

 

3.3.4 Tahap Testing 

Pada pengujian program ini dilakukan pengujian apakah program yang dibangun 

sudah benar-benar dapat digunakan untuk user.  

 

3.3.5 Tahap Maintenance 

Pada tahap ini perangkat yang telah dibangun sudah siap dirilis, dan siap 

digunakan. 


