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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif, 

dikarenakan peneliti melakukan penelitian dengan melakukan observasi atau studi lapangan 

dengan melihat secara langsung proses persediaan bahan kain. Model pengembangan sistem yang 

digunakan adalah metode FAST(Framework for the Application System Thinking) terdiri dari 

fase-fase Scope Definition, Problem Analysis, Requirements Analysis, Logical Design dan 

Physical Design. Dengan alasan karena FAST memiliki standarisasi yang baik serta proses yang 

stabil dan terencana (Whitten, 2004). FAST mendefinisikan tahapan untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatanyang 

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan.  

Metodologi penelitian merupakan mekanisme penyelesaian masalah penelitian dan 

menjelaskan mengenai metode yang digunaka selama penelitian. Gambar 3.1 menjelaskan tahap 

yang dilakukan dalam penelitian sistem informasi dalam industri konveksi PT.INDAH 

KONVEKSI. 

 
Gambar 3. 1 Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini dimulai dari tahap studi literatur dimana penulis mencari sumber literatur 

untuk landasan teori untuk pengerjaan penelitian, selanjutnya tahap observasi dan pengumpulan 

data yang dilakukan kepada stakeholder dari objek sistem yang akan di kembaangkan, tahap etiga 

melakukan pengembangan sistem dengan metode FAST pada fase awal yaitu fase definisi lingkup 

berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, tahap keempat adalah fase 
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selanjutnya dari proses pengembangan yaitu fase analisis permasalahn dimana tahap ini 

melakukan analisis batasan dan permasalahan yang dimiliki sistem gudang dari fase sebelumnya, 

selanjutnya yaitu tahap analisis kebutuhan yang merupakan fase perencanaan daftar kebutuhan 

sistem berasarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, fase desain logis digunakan untuk 

merepresentasikan kebutuhan ke dalam model perancangan sistem, dan fase evaluasi perancangan 

yang digunakan untuk mengukur konsistensi dan kesesuaian hasil perancangan dengan kebutuhan 

sistem informasi manajemen gudang. Tahap terakhir yaitu pengambilan keputusan yang berisi 

mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran apa yang perlu dilakukan untuk mendukung 

penelitian ini kedepannya. 

 

3.1.Studi Literatur 

Pada tahap ini, membaca buku-buku literatur dan referensi dari berbagai macam  sumber 

seperti jurnal-jurnal dikumpulkan untuk mendapatkan teori-teori dasar dan pendukung 

penelitian. Serta membaca laporan-laporan, dari mengunjungi beberapa situs web yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini. 

3.2.Observasi dan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, melakukan observasi dan pengumpulan data lansung di tempat penulis 

melakukan penelitian dan pada stakeholder terkait. Tempat observasi dan pengumpulan data 

di PT.INDAH KONVEKSI Jl. Dr Sutomo No.27 Kota Nganjuk, Jawa Timur. Observasi 

dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dari sistem yang dibutuhkan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara wawancara dengan ketua devisi pengembang dan ketua devisi analisis 

PT INDAH KONVEKSI maupun melihat dari dokumen dokumen terkait pengelolaan 

pergudangan untuk mengetahui keinginan atau kepuasan user terhadap fungsi yang dimiliki 

oleh sistem informasi konveksi. 

a. Observasi  

 Metode Observasi / pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan terjun 

dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang di teliti. Dalam metode observasi yang 

di lakukan oleh peneliti yaitu mengamati langsung serta mencatan sistematis kinerja pada 

PT.INDAH KONVEKSI, mulai dari conten-contennya yang ada sampai melihat prosedur-

prosedur penggunaannya. 

b. Kuesioner 

  metode selanjutnya adalah Kuesioner yang merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat perrtanyaan/ pernyataan 

tertulis kepada responden duntuk di jawabnya. Kuesioner akan disebarkan ke staf konvekis 

yang menangani langsung. 

 

3.3.Devinisi Ruang Lingkup 

Pada tahap ini, masuk dalam proses pengembangan sistem FAST pada fase awal dengan 

mengidentifikasi batasan-batasan, permasalahan sistem lama dan lingkungan sistem 

manajemen gudang. Analisis PIECES digunakan pada fase ini untuk melakukan klasifikasi 

permasalahan pada sistem berdasarkan kinerja, informasi atau data, ekonomi, kontrol, 

efisiensi, dan layanan sistem. 
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3.4.Analisis Permasalahan 

Pada tahap ini, menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah didapat dari fase 

sebelumnya untuk selanjutnya diberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Selain itu, 

tahap ini mengidentifikasi sistem saat ini dan mengidentifikasi pihak yang terlibat untuk 

digunakan pada fase analisis kebutuhan. 

3.5.Analisis kebutuhan  

Pada tahap ini, melakukan analisis dari data yang telah didapatkan sebelumnya terkait 

kebutuhan sistem informasi konveksi dari PT.INDAH KONVEKSI berupa dokumen, hasil 

wawancara terhadap ketua divisi dan analisis permaslaahan. Tahap analisis kebutuhan, 

menentukan kebutuhan apa saja yang perlu diakomodir pada sistem manajemen konveksi 

yang baru agar dapat meningkatkan kualitas dan memecahkan permasalahan dari sistem 

manajemen konveksi lama. Hasil dari tahap analisis kebutuhan adalah daftar spesifikasi 

kebutuhan, kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem manajemen konveksi. 

3.6.Perancangan Sistem 

Pada tahap ini, akan melakukan perancangan sistem informasi manajemen konveksi. 

Perancangan mengunakan blok diagram, usecase diagram, usecase scenario, diagram konteks 

dan data flow diagram. Yang dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan data-data yang 

sudah dikumpulkan pada proses sebelumnya untuk menentukan alur sistem yang akan 

berjalan. Hasil akhir dari tahapan in berupa dokumen kebutuhan dan perancangan sistem 

3.7.Analisi Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini ada dua yaitu data kualitatif yaitu data yang 

berupa informasi dari hasil pendekatan pieces, sedangkan kuantitatif yaitu data yang berupa 

angka didapatkan dari primer dalam penelitian pada data peramalan yang akan dimasukkan 

kedalam metode doble exponential smoothing. Dari data tersebut dilakukan pengolahan 

analisis data sebagai berikut : 

1. pengolahan data berdasarkan penilaian responden pada kuesioner yang seperti dalam 

tabel berikut : 

Tabel 3. 1 Hubungan Jawaban Skala Likert 

Alternatif Jawaban 

Bobot Nilai 

Positif Negatif 

a. SS (Sangat Setuju) 5 1 

b. S (Setuju) 4 2 

c. R (Ragu-ragu) 3 3 

d. TS (Tidak Setuju) 2 4 

e. STS (Sangat Tidak Setuju) 1 5 
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2. Uji validitas, tujuan dilakukan uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalid an 

dari kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data hasil pernilaian. 

3. Melakukan uji reliabitas,  dalam pengujian reliabilitas terdapat nilai untuk mengukur 

tingkat reliabilitas menggunakan instrumen pieces. 

4. Analisis pieces digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap 

pelayanan kemudian memberikan gambaran bagaimana pengaruh pelayanan yang ada saat in  

dan untuk kedepannya menjadi bahan referensi kepada pemilik PT.Indah Konveksi. 

 

3.8.Data Kuisioner PIECES 

3.8.1 Indikator Performance 

Tabel 3. 2 Indikator Performance 

No Pertanyaan SS S R TS STS 

1. Aplikasi Sistem Inventory mudah 

digunakan 

     

2. Aplikasi Sistem Inventory tidak 

memerlukan proses input data yang rumit 

     

3. Aplikasi Sistem Inventory mudah untuk 

dipelajari 

     

4. Output yang dibuat mudah dibaca      

 

3.8.2 Indikator Information 

Tabel 3. 3 Indikator Information 

No Pertanyaan SS S R TS STS 

1. Aplikasi Sistem Inventory mudah 

digunakan 

     

2. Aplikasi Sistem Inventory tidak 

memerlukan proses input data yang rumit 

     

3. Aplikasi Sistem Inventory mudah untuk 

dipelajari 

     

4. Output yang dibuat mudah dibaca      
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3.8.3 Indikator Economic 

Tabel 3. 4 Indikator Economic 

No Pertanyaan SS S R TS STS 

1. Aplikasi Sistem Inventory mempercepat 

penyelesaian pekerjaan (efisiensi waktu) 

     

2. Aplikasi Sistem Inventory tidak memiliki 

hasil yang akurat (efisiensi target) 

     

3. Aplikasi Sistem Inventory menghemat 

biaya operasional (efisiensi biaya) 

     

4. Dengan menggunakan aplikasi Sistem 

Inventory, pekerjaan menjadi lebih mudah 

diselesikan (efisiensi tenaga dan pikiran) 

     

 

3.8.4 Indikator Control 

Tabel 3. 5 Indikator Control 

No Pertanyaan SS S R TS STS 

1. Program tidak pernah mengalami error 

saat digunakan 

     

2. Program terbatas dari virus      

3. Proses pencarian data berlangsung cepat      

4. Data yang ada tidak dapat diubah oleh 

pengguna (keamanan data terjamin) 

     

 

3.8.5 Indikator Efficiency 

Tabel 3. 6 Indikator Efficiency 

No Pertanyaan SS S R TS STS 

1. Aplikasi Sistem Inventory sesuai dengan 

kebutuhan 

     

2. Aplikasi Sistem akutansi memberikan 

informasi yang relevan dengan aturan 

     

3. Aplikasi Sistem Inventory digunakan 

dalam seluruh organisasi 

     

4. Aplikasi Sistem Inventory memberikan 

berbagai keuntukan bagi organisasi 
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3.8.6 Indikator Service 

Tabel 3. 7 Indikator Service 

No Pertanyaan SS S R TS STS 

1. Manual / panduan operasional dapat 

digunakan dengan mudah 

     

2. Program dapat digunakan dengan mudah      

3. Setiap menu dapat diakses dengan mudah      

4. Informasi dapat diakses dengan mudah      

5. Menggunakan fitur filter dalam melakukan 

pencarian nama barang 

     

6. Program dilengkapi sistem pembetulan 

otomatis (autocorrect) terhadap kata kunci 

yang di ketikan 
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