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BAB III 

METOE PENELITIAN 

  

3.1. Metodologi Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data tersebut secara lengkap dan akurat dibutuhkan kerjasama 

dengan pihak-pihak yang terkait, adapun langkah –langkah yang dilakukan untuk 

pengumpulan data adalah: 

3.1.1. Sumber Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari Instansi baik melalui pengamatan maupun 

pencatatan terhadap obyek penelitian. Meliputi : 

1. Observasi  

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

atau peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian secara langsung. Salah 

satu contoh observasi yang di lakukan adalah pengamatan dan pencatatan 

data-data pengelolaan jasa transportasi  yang selama ini masih di lakukan 

secara manual. 

2. Wawancara 

 Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung 

dengan sumber yaitu Bapak Agus, Bapak Riswahyudi, yang berhubungan 

dengan penelitian. Misalnya, mengenai data-data yang dibutuhkan dalam 

proses pendataan untuk kebutuhan data yang di inginkan oleh penulis. 

 

3.1.2. Sumber Data Sekunder 

Adalah data yang diambil secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini 

diperoleh dari buku–buku, dokumentasi, dan literatur - literatur. Sumber data 

sekunder tersebut meliputi : 

1. Studi Kepustakaan 

 Pengumpulan data dari buku–buku yang sesuai dengan  tema 

permasalahan. Misalnya, pengumpulan teori-teori mengenai analisa dan desain 

untuk penyusunan laporan skripsi. 
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2. Studi Dokumentasi 

 Pengumpulan data dari literatur–literatur dan dokumentasi dari internet, 

diktat, atau  sumber informasi lain. 

 

3.2.  Metode Pengembangan Sistem Waterfall 

Metode yang digunakan penulis dalam perancangan Aplikasi ini adalah metode 

Waterfall karena metode ini merupakan pendekatan terstruktur. 

Berikut tahapan-tahapan dalam metode Waterfall menurut Pressman (2001, 

29) kemudian penulis implementasikan pada perencanaan pembuatan sistem ini :  

1. System Engineering 

Permodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan 

sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat 

penting, mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-

elemen yang lain seperti hardware, database, dsb. Tahap ini sering disebut 

dengan Project Definition. Adapun Software yang akan Penulis gunakan 

dalam pembuatan sistem ini yaitu menggunakan Adobe Dreamweaver  CS 

5 sebagai alat pemrograman PHP, HTML, dan Javascript. Selanjutnya, 

penulis akan menggunakan database MySQL dan didukung dengan browser 

Mozilla Firefox. 

2. Analisis (Analysis)  

Menganalisa alur sistem secara garis besar, kemudian menganalisa 

data-data yang akan digunakan. Secara garis besar, alur sistem ini yaitu 

dimulai dari member melakukan pemesanan kendaraan, melakukan 

pembayaran, kemudian admin akan mendapatkan report  dari sistem ini. 

Sehingga data-data yang dibutuhkan antara lain data mengenai data 

member, data kendaraan (armada), data pemesanan, data pembayaran, data 

armada bebas barang, data pengguna. 

3. Perancangan (Design)  

Setelah menganalisa data, tahap selanjutnya adalah membuat alur 

sistem secara detail kemudian membuat perancangan desain masing-masing 

form. Desain form yang akan digunakan meliputi form tentang data 

member, data kendaraan (armada), data pemesanan, data pembayaran, data 

armada bebas barang, data pengguna. 
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4. Pengkodean (Coding)  

Tahap pengkodean merupakan menterjemahkan analisa dan 

perancangan ke dalam bahasa pemrograman. Penulis akan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Selain itu, penulis 

juga akan menggunakan Google MAP sebagai tambahan untuk pelacakan 

kendaraan 

5. Ujicoba (Testing)  

Setelah tahap pengkodean, selanjutnya adalah uji coba sistem. Pada uji 

coba sistem ini, penulis akan melakukan pengecekan atau uji coba dari 

masing-masing sub sistem, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan 

atau masih ada bug. Jika masing-masing sub sistem dinyatakan sudah 

sesuai, maka akan dilakukan pengujian secara keseluruhan dengan 

melibatkan kendaraan yang akan digunakan. Karena tahap ini, pengujian 

akan melibatkan Google MAP sebagai navigasi pelacakan kendaraan. 

6. Pemeliharaan (Maintenance) 

Setelah sistem diimplementasikan, maka pemeliharaan terhadap sistem 

sangat diperlukan. Misalnya adanya perbaikan atas kerusakan sistem. 

 

 

 

Gambar 3. 1 Gambar Suktur Waterfall 

Sumber : Pressman (2001, 29)


