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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Profile 

Bengkel Namo Motor merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang otomotif yang melayani penjualan sparepart dan service motor, 

yang beralamat di jalan K.H Hasyim Ashari No.17 pinang ciledug 

tangerang. Berdirinya sebuah bengkel Namo Motor di dasari karena melihat 

pangsa pasar yang semakin meningkat akan kebutuhan pelayanan jasa alam 

bidang otomotif khususnya motor, dan dengan semakin banyaknya jumlah 

motor maka dirasa butuh untuk didirikan sebuah dengan pelayanan yang 

bagus Dengan ilmu yang dimiliki dan memanfaatkan relasi-relasi yang ada, 

bapak Dian sebagai pendiri dan pemilik bengkel dan beberapa relasi yang 

memiliki pemikiran dan persepsi yang sama dalam mengembangkan potensi 

yang dimiliki dan kinerja pekerja, merasa perlu untuk membagi ilmu yang 

dimiliki, maka didirikanlah Namo Motor sebagai bengkel yang melayani 

penjualan sparepart dan service motor. 

3.1.1 Visi dan Misi 

Visi 

 Menjadi pusat reparasi motor yang menyediakan spare part dan jasa 

servis yang mengutamakan pada kepuasan pelanggan didukung dengan 
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peralatan canggih dan tenaga ahli yang kompeten serta pelayanan yang 

optimal dan terpercaya. 

  Misi 

1. Memberi pelayanan, mutu, dan kepuasan yang terbaik kepada 

pelanggan 

2. Memberikan pelayanan terbaik dan standart mutu pada Pelanggan 

dengan menjalankan proses kerja terbaik sehingga tercapai 

kepuasan Pelanggan. 

3. Membangun perusahaan yang handal yang selalu tumbuh, 

berkembang dan memiliki keuntungan yang baik. 

4. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan secara 

optimal melalui peningkatan dedikasi, disiplin, dan kemampuan 

kerja serta penghargaan yang memadai sesuai dengan kinerjanya.  

3.1.2 Struktur Organisasi 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 



28 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Perbandingan Prototype dengan Waterfall 

Tabel 3.1 Perbandingan Model Waterfall dan Prototyping 

Tahapan 

pengembangan 

perangkat lunak 

Waterfall Prototyping 

Perencanaan 

Sistem (Systems 

Planning) 

Berawal dari kebutuhan  Berawal dari kebutuhan 

 

Analisis sistem 

(System Analysis) 

Kebutuhan data harus 

dianalisis diawal 

secara lengkap dan 

menyeluruh 

 

Perubahan data ataupun 

fungsional akan 

merubah 

keseluruh proses 

pada tahapan 

berikutnya. 

Kebutuhan data dapat 

ditambah ataupun 

dikurangi sesuai dengna 

kebutuhan user, Ketika 

dilakukan testing. 

 

Perubahan dapat 

dilakukan selama 

sistem atau perngkat 

lunak masih dalam 

bentuk prototype. 

Perancangan 

sistem (System 

Design) 

Testing dilakukan Ketika 

semua tahapan pada 

model sudah selesai. 

 

Tidak dapat memberikan 

gambaran yang jelas 

mengenai sistem yang 

dibangun, karena sistem 

bisa dilihat jika semua 

tahapan telah dilakukan. 

Testing dapat dilakukan 

Ketika prototype telah 

dibangun. Sehingga 

hasil testing dapat 

merubah rancangan 

sistem. 

 

Memberikan prototype 

sebagai gambaran 

sistem yang akan 

dibangun, sehingga user 

dapat melihat dan 

berinteraksi langsung 

dengan gambaran 

sistem. 

 

User berperan aktif 

dalam pengembangan 

sistem 
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Sistem yang dibangun 

akan sesuai dengan 

keinginan user 

Implementasi 

sistem (System 

Implementation) 

Menerapkan proses 

perancangan yang baik 

 

Evaluasi dilakukan Ketika 

sistem telah dibangun 

 

Mengedapankan 

kebutuhan fungsional 

Tidak menerapkan 

proses perancangan 

yang baik 

 

Evaluasi dilakukan 

Ketika prototype telah 

dibangun. 

 

Mengedepankan aspek 

kenyamanan user 

Pemeliharaan 

sistem (System 

Maintenance) 

Dilakukan sesuai 

kesepakatan 

Dilakukan sesuai 

kesepakatan 

(Sumber : Rani Susanto dan Anna Dara Andriana, 2016) 

 Menurut (Rani Susanto, 2016) Berdasarkan perbandingan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

A. Dapat diketahui karakteristik dari kedua model pengembangan 

perangkat lunak waterfall dan prototype 

B. Model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau 

perangkat lunak yang bersifat generic, artinya sistem dapat 

diindetifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi 

yang umum serta sesuai untuk tugas/skripsi yang memiliki tujuan 

untuk membangun sebuah sistem dari awal yang mengumpulkan 

kebutuhan sistem yang akan dibangun sesuai dengan topik 

penelitian yang dipilih sampai dengan produk tersebut diuji. 

C. Model pengembangan prototype lebih cocok untuk sistem atau 

perangkat lunak yang bersifat customize, artinya software yang 

diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan (bahkan situasi 
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atau kondisi) tertentu dan sesuai untuk tugas akhir/skripsi yang 

memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau 

algoritma tertentu pada suatu kasus. 

Maka dari itu maka digunakanlah metode prototype dalam pembuatan 

aplikasi ini. Dikarenkan metode prototype memiliki kelebihan dibagian 

: 

1. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. 

2. Pelanggan / klien berpartisipasi aktif dalam pengenbangan 

sistem, sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

3. Komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. 

4. Pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan 

pelanggan. 

3.2.2 Tahapan Prototype 

Metodologi yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini yaitu 

metodologi prototype. Proses pembuatan prototipe merupakan proses yang 

interaktif dan berulang – ulang yang menggabungkan langkah - langkah 

siklus pengembangan tradisional. Karena model ini lebih memperhatikan 

kebutuhan sistem pemakai, secara keseluruhan akan mengacu kepada 

kepuasan user. Proses – proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut  
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1. Komunikasi 

A. Input 

Pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara 

berupa melakukan pertanyaan langsung kepada pemilik 

bengkel Namo Motor dengan menanyakan langsung apa saja 

kebutuhan sistem yang selama ini pemilik keluhkan dalam 

melakukan pencatatan inventory & penjualan bengkel. 

B. Process 

Berdasarkan hasil wawancara dari pertanyaan pada pemilik 

Namo Motor mengenai kebutuhan Namo Motor. Dapat 

diketahui kebutuhan pemilik Namo Motor dalam hal 

pencatatan inventory & penjualan pada bengkel. Di sistem 

yang usulan yang akan dibuat nantinya diharapkan pemilik 

dapat mengontrol hasil pencatatan inventory & penjualan 

C. Output 

Sesuai hasil dari wawancara dengan pemilik Namo Motor ini 

yang akan diimplementasikan pada fungsi-fungsi didalam 

aplikasi yang akan dibuat. 

2. Perencanaan secara cepat 

A. Input 

Desain sistem usulan yang dibutuhkan oleh pemilik Namo 

Motor yaitu merupakan sistem yang mudah digunakan oleh 

semua pengguna   



32 

 

B. Processs 

Membuat perkiraan waktu yang diperlukan dalam 

menyelesaikan aplikasi bengkel Namo Motor. 

C. Output 

Schedule kerja dalam merancang aplikasi yang dibuat. 

3. Permodelan 

A. Input 

Requirement berdasarkan hasil wawancara langsung dari 

pemilik Namo Motor yang akan dibuat perancangan aplikasi. 

B. Process 

Membuat perancangan aplikasi Namo Motor dengan metode 

prototype  

C. Output 

Rancangan software yang terdiri use case diagram, activity 

diagram,  class diagram dan perancangan user interface. 

4. Konstruksi (pembentukan protoype) 

A. Input 

Hasil dari kesalahan koding dikumpulkan untuk dibetulkan 

agar tidak terjadi error dikemudian hari. 

B. Process 

Melakukan perbaikan dari error coding berdasarkan data 

error yang ditemukan. 

C. Output 
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Sistem telah berjalan dengan baik sehingga user dapat 

mengakses sistem usulan tanpa khawatir error lagi. Feedback 

dari pemilik Namo Motor terhadap aplikasi yang sudah 

dibuat dapat diimplementasikan karena sudah memenuhi 

kebutuhan Namo Motor dalam melakukan pencatatan 

inventory dan sistem penjualan untuk membantu 

mempermudah usaha yang dijalankan. 

5. Penyerahan 

A. Input 

Hasil dari codingan dan data yang menyangkut aplikasi 

diberikan kepada pemilik Namo Motor untuk dilakukan 

penyerahan. 

B. Process 

Melakukan penyerahan sistem yang dibuat kepada pemilik 

Namo Motor untuk diterangkan secara detail dan jelas. 

C. Output 

Sistem telah berjalan dengan baik sehingga user dapat 

mengakses sistem  tanpa khawatir error lagi karena telah 

dilakukan proses perbaikan pada point diatas, sehingga point 

terakhir adalah penyerahan aplikasi yang telah dibuat kepada 

pemilik Namo Motor. 
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3.3 System Test Design 

Metode pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 

pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian Black Box. Digunakan 

untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. 

(Iskandaria, 2012), Pengujian blackbox (blackbox testing) adalah salah satu 

metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, 

khususnya pada input dan output aplikasi (apakah sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau belum). Tahap pengujian merupakan salah satu tahap yang harus 

ada dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak. 

(Shihab, 2011), Black Box Testing merupakan pengujian yang berfokus 

pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan 

kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional 

program. 

3.4 JAVA 

Netbeans adalah aplikasi Integrated Development Environment (IDE) yang 

berbasiskan Java Menurut Nofriadi (2015) Netbeans Merupakan Sebuah aplikasi 

Integrated Development Environment (IDE) yang Menggunakan Bahasa 

Pemograman Java dari Sun Microsystems yang berjalan diatas swing. Fungsi Java 

Netbeans IDE sendiri adalah untuk membuat dan mengembangkan sebuah aplikasi 

Desktop, Netbeans memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Multiplatform kelebihan utama dari Netbeans adalah dapat dijalankan di 

berbagai platform / sistem operasi komputer. jadi programmer hanya 
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menulis programnya sekali dan mengcompilenya (mengubah dari bahasa 

yang dapat dimengerti manusia ke bahasa mesin / bytecode) maka program 

dapat di jalankan di berbagaimacam platform tanpa adanya perubahan. 

2. OOP (Object Oriented Programming) program berorientasi objek, yang 

artinya semua aspek yang berada di java adalah objek 

3. Tidak Hanya Menggunakan Bahasa Java, selain bahasa pemrograman Java, 

Netbeans juga dapat menjalankan bahasa pemrograman lain seperti C/C++, 

PHP, HTML dll. 

4. Gratis, aplikasi ini juga disediakan oleh SUN Microsystem secara gratis 

dengan banyak plugin yang juga gratis yang kamu dapat download di situs 

resminya atau melelui pihak ketiga 

3.5 MYSQL 

 Menurut Badiyanto (2013), MySQL merupakan sebuah database server 

SQL multiuser dan multi-threaded. Sebagai software DBMS, MySQL memiliki 

sejumlah fitur seperti yang dijelaskan di bawah ini: 

1. Multiplatform  

MySQL tersedia pada beberapa platform (Windows, Linux, Unix, dan lain-

lain). 

2. Andal, cepat, dan mudah digunakan 

MySQL tergolong sebagai database server (server yang melayani 

permintaan terhadap database) yang andal, dapat menangani database yang 
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besar dengan kecepatan tinggi, mendukung banyak sekali fungsi untuk 

mengaskses database, dan sekaligus mudah untuk digunakan 

3. Jaminan keamanan akses 

MySQL mendukung pengamanan database dengan berbagai kriteria 

penaksesan. Sebagai gambaran, dimungkinkan untuk mengatur user tertentu 

agar bisa mengakses data yang bersifat rahasia (misalnya gaji pegawai), 

sedangkan user lain tidak boleh 

4. Dukungan SQL 

Seperti tersirat dalam namanya, MySQL mendukung perintah SQL 

(Structured Query Language). Sebagaimana diketahui, SQL merupakan 

standar pengaksesan database relasional. Pengetahuan akan SQL akan 

memudahkan siapa pun untuk menggunakan MYSQL


