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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitiannya adalah PT MEGAH SAPUTRO JAYA dimana 

perusahaan ini berdiri pada tahun 2003, perusahaan ini bergerak di bidang 

penyewaan alat-alat kontraktor seperti scaffolding,  jack hammer, gerinda beton, 

molen, genset, stamper kodok. 

Struktur organisasi pada PT MEGAH SAPUTRO JAYA bisa digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 struktur organisasi 

1. Direktur utama Hadi Djuntami adalah orang yang berwenang 

merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum 

perusahaan, orang yang mampu menciptakan suatu keadaan.
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sehingga orang lain yang dipimpin nya dapat saling bekerja sama 

untuk mencapai tujuan 

2. Manager Pandu Cahyo Nugroho adalah orang yang dapat 

mengintegrasikan berbagai macam variabel kedalam suatu tujuan 

organisasi yang sama dengan cara melakukan mekanisme penyesuaian, 

seperti pengarahan yang mencakup pembuatan keputusan 

,seleksi,pelatihan ,penilaian. 

3. Admin Berty Megawati adalah orang yang bertugas menjalankan 

proses bisnis yang ada dan yang bertanggung setiap transaksi yang 

terjadi di dalam perusahaan. 

4. Marketing Anggit Yoga Tama adalah orang yang bertugas 

mempromosikan atau memperkenalkan produk atau jasa yang dimiliki 

perusahaan yang memiliki target sesuai yang di tentukan oleh 

perusahaan 

3.2. Metode Penelitian 

Tabel 3.1 Perbedaan Model Rekayasa Perangkat Lunak : 

 Kelebihan Kekurangn 

Waterfall  Kualitas dari sistem 

yang dihasilkan akan 

baik. Dikarenakan oleh 

pelaksanaannya secara 

bertahap 

 Mudah 

dimengerti,mudah 

 Semua kebutuhan sistem 

harus diketahui terlebih 

dahulu 

 Penerapan dari fase ke 

fase lain nya dapat 

dikatakan statis(tidak 

Fleksibel) 
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 Kelebihan Kekurangan 

 ketika kualitas lebih 

diutamakan 

dibandingkan dengan 

biaya dan jadwal 

akhir sistem 

Membutuhkan waktu 

yang cukup lama 

Prototyping  Menghemat waktu 

dalam pengembangan 

sistem 

 Penentuan kebutuhan 

lebih mudah 

diwujudkan 

 Pelanggan berpartisi 

aktif dalam 

pengembang sistem,  

sehingga hasil 

perangkat lunak mudah 

disesuaikan dengan 

kebutuhan dan 

keinginan pelanggan 

 Komunikasi yang baik 

antara pelanggan dan 

pengembang 

 Pengembang dapat 

lebih mudah dalam 

menentukan kebutuhan 

pelanggan   

 Proses perangcangan dan 

analisis terlalu singkat 

 Biasanya kurang 

fleksibel dalam 

menghadapi perubahan 

 Pengembang kadang-

kadang membuat 

kompromi  

implementasi dengan 

menggunakan sistem 

oprasi yang tidak relevan 

dan algoritma yang tidak 

efisien 

 

Metode yang digunakan pada perancangan sistem ini menggunakan 

metode perancangan waterfall. Alasan kenapa pada penelitian menggunakan 

metode ini adalah sebagai berikut: 

1. Mudah diaplikasikan. 

2. Proses pengembangan model fase one by one. 

3. Memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, 

pengujian, dan   pemeliharaan. 
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4. Cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas 

kebutuhannya di awal, sehingga minim kesalahan. 

3.2.1. Requirement Definition 

Pada tahap penelitian ini  melakukan pendefinisian setiap 

kebutuhan yang  dapat di perlukan oleh aplikasi yang akan dibuat, yang 

nantinya akan menjadi fungsional dari aplikasi yang akan dibangun, yang 

dilakukan untuk membuat Data flow Diagram (DFD) dan Entitiy 

Relationship Diagram (ERD) 

Pengambilan data dengan wawancara dan  observasi pada PT 

Megah Saputro Jaya di antaranya: 

1. Mewawancarai manager dan admin PT Megah Saputro Jaya . 

2. Mengamati langsung  masalah yang terjadi dalam  hubungan 

penyewaan alat-alat konstruksi. 

3. Mengamati langsung kemampuan sistem dalam mengatasi masalah 

pada proses penyewaan  

4. Mengamati langsung dalam  melakukan transaksi penyewaan barang 

3.2.2. Perancangan Sistem 

Pada perancangan aplikasi penyewaan barang, ada  beberapa 

tahapan yang akan di buat. 

1. Penggambaran arsitektur sistem 

Arsitektur sistem adalah istilah untuk menyatakan bagaimana 

mendefinisikan komponen komponen yang lebih spesifik secara 
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terstruktur. Dengan tujuan agar struktur yang dirancang dapat 

menjawab kebutuhan saat ini. 

2. Penggambaran Data Flow Diagram (DFD) 

 Merupakan alat perencanaan sistem yang berorientasi pada alur 

data dengan konsep yang mudah dikomunikasikan oleh sistem kepada 

pemakai maupun pembuat program. 

3. Penggambaran Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD dibuat untuk menggambarkan atau membuat model suatu 

database dengan diagram yang sederhana sehingga memudahkan 

dalam membuat sebuah database yang kompleks maupun yang 

sederhana. 

4. Pembuatan Database 

Pada penelitian ini pembuatan database menggunakan MySQL 

server 

5. Penggambaran User Interface 

Pada penelitian ini penggambaran User interface menggunakan 

tools dreamwiver 

6. Coding 

Pada penelitian ini pembuatan  menggunakan bahasa pemrograman 

PHP 

3.2.3. Implementasi dan Unit Testing 

Pada tahap penelitian ini  dilakukan pengimplementasian 

rancangan dari tahap-tahap sebelumnya. Dan kemudian melakukan 

pengujian program  penyewaan alat yang telah dibuat pada PT Megah 

Saputro Jaya  

Perancangan sistem administrasi..., Dody Try Saputro, FTI UMN, 2018



22 
 

 

3.2.4. Integrasi dan Sistem Testing 

Pada tahap penelitian ini dilakukan pengujian aplikasi penyewaan 

alat kontraktor pada PT Megah Saputro Jaya pada laptop, dan memberikan 

pada admin dan juga manager untuk melakukan registrasi menggunakan 

fitur penyewaan alat kontraktor. Setelah admin dan manager 

menggunakan aplikasi tersebut akan dilakukan UAT(User Acceptance 

Test) kepada admin dan manager. 

Pada tahap ini,  akan dilakukan penguji pada laptop yang sudah 

ditentukan dan memberikan percobaan pada admin untuk melakukan 

proses transaksi peminjaman. 
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