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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Prosedur Penelitian 

Prosedur atau langkah-langkah penelitian dilakukan agar penelitian yang 

dilakukan sesuai dengan harapan yang diinginkan, adapun flow prosedur 

penelitian bisa dilihat pada Gambar 3.1 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 
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1. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah bertujuan untuk menentukan ruang lingkup 

permasalahan berdasarkan penelitian. Masalah penelitian yang dimaksud 

yaitu: bagaimana cara merancang sebuah sistem informasi pendataan 

UMKM desa desa dengan menggunakan sebuah metode pengembangan 

perangkat lunak USDP. 

2. Solusi 

Solusi merupakan hasil yang didapatkan dari identifikasi masalah yang ada. 

Adapun solusi yang didapat yaitu: pengembangan sistem informasi 

pendataan UMKM desa menggunakan metode USDP. 

3. Tahapan rancangan 

Tahapan perancangan, adalah tahapan-tahapan yang digunakan pada 

perancangan sistem menggunakan USDP. Adapun tahapan yang dimaksud 

yaitu tahapan yang di gunakan pada prosedur pengembangan metode 

USDP. 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan berisikan poin-poin penting dari prosedur yang telah 

dikerjakan. 

1.2 Prosedur Pengembangan 

Perancangan dan pengembangan perangkat lunak pada penelitian ini 

menggunakan metode pengembangan USDP, seperti yang sudah di jelaskan 

pada landasan teori bahwa dalam pengembangan menggunakan metode USDP 

melalui 4 tahapan utama dan di bantu oleh alur kerja biasa disebut dengan 

model. Model yang dimaksud seperti Business modelling, requirement, 

analisys dan design, implementasi dan testing serta deployment. Adapun model 

kerja digunakan untuk membantu pembagian kerja disetiap tahapan pada 

metode USDP. Model kerja tidak selalu dikerjakan pada setiap tahapan 

melainkan disesuiakan dengan kebutuhan pengembangan. Adapun penjelasan 

antara model kerja dan tahapan seperti Tabel 3.1 dengan keterangan I di 
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inisisasi sebagai pengerjaan dengan fokus utama. Sedangkan, i menginisiasi 

sebagai perbaikan atau pengerjaan tambahan pada model kerja yang telah di 

lakukan sebelumnya. 

Tabel 3.1 Pengerjakan Metode USDP 

Model Kerja 
Tahapan 

Inception 

Tahapan 

Elaboration 

Tahapan 

Constructor 

Tahapan 

Transition 

Bisnis model I I i  

Requiremen I I i  

Analisi dan desain  I i  

Implementasi   I  

Pengujian   I I 

Deployment    I 

1.2.1 Tahapan Inception 

Inti dari tahapan ini berada pada model kerja bisnis model dimana bisnis 

model diperlukan untuk kebutuhan identifikasi pengumpulan 

informasi-informasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Pada 

tahap ini juga di perlukan pemahaman tentang ruang lingkup, waktu, 

biaya serta resiko dari proyek yang dikerjakan. Penjelasan terkait 

pengerjaan tahapn Inception sebagai berikut: 

a. Business modelling, menganalisa, merumuskan serta dilakukan 

pengmbilan informasi dari permasalah yang ada. 
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b. Requirement, menentukan perencanaan, lingkup, dan kebutuhan 

utama. 

c. Analysis & design, belum diperlukan pada tahap ini. 

d. Implementation, belum diperlukan pada tahap ini. 

e. Testing, belum diperlukan pada tahap ini. 

f. Deployment, belum perlukan pada tahap ini 

1.2.2 Elaboration 

Fokus utama pada tahapan ini berada pada model analisis dan desain 

dari sistem yang akan dikerjakan. Sistem di analisis dan didesain 

berdasarkan hasil yang didapat pada tahapan Inception yaitu pada bisnis 

model dan requirement. Data akan dianalisis kemudian diteruskan 

dengan implementasi. Hal ini bermaksud agar melihat requirement 

yang diperlukan terpenuhi. Hal ini bermaksud untuk melihat 

requirement yang diperlukan terpenuhi. Output dari tahapan ini berupa 

prototype sistem yang sesuai dengan analisis kebutuhan. Penjelasan 

terkait pengerjaan tahapan elaboration sebagai berikut: 

a. Business modelling, melakukan perbaikan bisnis model yang ada. 

Seperti memodelkan cara kerja sistem terhadap dunia luar 

menggunakan use case diagram. 

b. Requirement, menjelaskan dengan detail struktur dari perangkat 

lunak yang akan dikerjakan. Hal ini bertujuan agar saat 

implementasi hasil yang di dapat sesuai dengan tujuan awal 

perancangan. 

c. Analysis & design, pada model ini dilakukan analisis melalui 

dokumentasi menggunakan diagram UML seperti activity diagram, 

sequence diagram dan juga ERD (Entity Relationship Database) 

dilanjutkan dengan desain prototype sebagai gambaran sebelum 

melakukan implementasi. 

d. Implementation, belum diperlukan pada tahap ini. 
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e. Testing, belum diperlukan pada tahap ini. 

f. Deployment, belum perlukan pada tahap ini 

1.2.3 Construction 

Fokus utama pada tahapan ini berada pada model kerja implementation. 

Dimana, implementasi yang dilakukan adalah dengan merubah desain 

dari prototype dari tahapan sebelumnya menjadi sebuah fungsi atau 

fitur yang dapat digunakan oleh pengguna memalui kode program. 

Penjelasan terkait tahapan construction sebagai berikut: 

a. Business modelling dan Requirement, pada tahapan ini dilakukan 

analisis dan perbaikan kebutuhan sistem yang mungkin belum 

terfikirkan sebelumnya. 

b. Analysis & design, menyelesaikan dan memperbaiki analisis model 

dan desain prototype. 

c. Implementation, melakukan desain prototipe kedalam kode 

program. Pada project ini digunakan codeigniter sebagai framework 

untuk membantu pengerjaan implementasi. 

d. Testing, belum dilakukan karena pada tahapan construction 

mengutamakan model implementation. 

e. Deployment, belum dilakukan karena pada tahapan construction 

mengutamakan model implementation. 

1.2.4 Transition 

Pada tahapan ini berfokus pada model testing dan deployment. Dimana, 

pada tahap ini menghasilkan produk berupa perangkat lunak web untuk 

pendataan UMKM di sebuah desa. Penjelasan terkait dengan tahapan 

transition sebagai berikut: 

a. Business modelling dan Requirement, pada tahapan ini tidak perlu 

dilakukan karena sudah dikerjakan pada tahapan sebelumnya. 

Namun, Bisa diatur ulang sesuai kebutuhan. 
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b. Analysis & design, pada tahapan ini Tidak perlu melakukannya 

karena sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Namun, dapat 

menyesuaikannya kembali jika perlu. 

c. Implementation, dilakukan perbaikan akhir sebelum melakukan 

deployment, misalnya penyesuaian konfigurasi dan setting database 

di server. 

d. Testing, pengujian yang dilakukan yaitu pengujian performa atau 

performance testing dengan parameter load testing dan juga stress 

testing. 

e. Deployment, melakukan proses instalasi sistem dan pemeliharaan 

sistem. 

1.3 Prosedur Pengujian 

Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan menggunakan pengujian 

functional suitability dengan pengujian black-box yang dilakukan oleh ahli 

dalam bidang web development. Pada functional suitability memiliki beberapa 

bagian yang diujikan. 

1. Functional completeness, mengidentifikasi sejauh mana fungsi fitur yang 

di implemetasikan sesuai dengan tujuan user secara jelas. 

2. Functional correctness, mengidentifikasi untuk mengetahui fungsi mana 

yang sesuai dan mengeluarkan hasil yang di inginkan. 

3. Functional appropriateness, untuk mengetahui fungsi yang di 

implementasikan mempu memenuhi keinginan dan tujuan tertentu. 

Pengujian dilakukan dengan cara mengisi kuisioner yang telah disusun sesuai 

kebutuhan functionalitas.  
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Tabel 3.2 Instrument functionalitas completeness 

No Fungsi Hasil Yang Diharapkan 
Hasil 

Ya Tidak 

User Admin 

1 Login sebagai admin Fungsi login sebagai admin sudah 

sesuai. 

  

2 Mengubah Password Fungsi mengubah password sudah 

sesuai. 

  

3 Logout Fungsi Logout sudah sesuai.   

4 Menampilkan 

halaman beranda 

Fungsi menampilkan halaman beranda 

sudah sesuai. 

  

6 Menampilkan grafik 

pendapatan 

Fungsi menampilkan grafik 

pendapatan sudah sesuai. 

  

7 Menampilkan grafik 

berdasarkan bidang 

usaha 

Menampilkan grafik berdasarkan 

bidang usaha sudah sesuai. 

  

8 Menampilkan data 

UMKM 

Menampilkan Data UMKM sudah 

sesuai. 

  

9 Menampilkan data 

pelaku UMKM 

Menampilkan data pelaku UMKM 

sudah sesuai. 

  

10 Menampilkan data 

laporan UMKM 

Menampilkan data laporan UMKM 

sudah sesuai. 

  

11 Memengelola data 

pengajun bantuan 

Fitur mengelola meghapus, melihat 

data pengajuan bantuan sudah sesuai. 

  

User Pelaku UMKM 

12 Login sebagai pelaku 

UMKM 

Fitur login sebagai admin sudah 

sesuai. 

  

13 Mengubah password Fitur merubah password sudah sesuai.   

14 Mengelola Profile Fitur untuk melihat, mengubah profile 

user sudah sesuai. 
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15 Mengelola data 

UMKM 

Fitur untuk melihat, menambahkan, 

menghapus dan merubah data UMKM 

sudah sesuai. 

  

16 Mengelola data 

pelaku UMKM 

Fitur untuk melihat, menambahkan, 

menghapus dan merubah data pelaku 

UMKM sudah sesuai. 

  

17 Mengelola data 

laporan UMKM 

Fitur untuk melihat, menambahkan, 

menghapus dan merubah data laporan 

UMKM sudah sesuai. 

  

18 Mengelola Data 

pengajuan bantuan 

Fitur untuk melihat, menambahkan, 

menghapus dan merubah data 

pengajuan bantuan sudah sesuai. 

  

19 logout Fitur logout sudah sesuai.   
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Tabel 3.3 Instrument functional correctness 

No Fungsi Hasil Yang Diharapkan 
Hasil 

Ya Tidak 

Umum 

1 Identifikasi User dan 

Password 

Fitur untuk login ke website sudah 

sesuai dengan jenis user yang 

berjalan. 

  

User Admin 

2 Perhitungan tampilan data Fungsi perhitungan seperti Jumlah 

pendapatan, jumlah UMKM dan 

jumlah pemilik UMKM sudah 

sesuai. 

  

3 Menampilkan grafik 

pendapatan UMKM 

Fungsi Menampilkan data grafik 

berdasarkan jumlah total 

pendapatan UMKM per bulan 

sudah sesuai. 

  

4 Menampilkan grafik data 

UMKM berdasarkan 

bidang usaha 

Fungsi Menampilkan grafik pie 

untuk melihat jumlah UMKM 

berdasarkan bidang usaha sudah 

sesuai. 

  

5 Menampilkan data 

UMKM 

Fungsi menampilkan data UMKM 

keseluruhan maupun berdasarkan 

pencarian sudah sesuai. 

  

6 Menampilkan data pelaku 

UMKM 

Fungsi menampilkan data pelaku 

UMKM keseluruhan maupun 

berdasarkan pencarian sudah 

sesuai. 

  

7 Menampilkan data 

pelaporan 

Fungsi menampilkan data 

pelaporan UMKM keseluruhan 

maupun berdasarkan pencarian 

sudah sesuai. 

  

8 Mengelola data pengajuan 

bantuan 

Fungsi mengelola data bantuan 

seperti memvalidasi memberikan 

tanggapan sudah sesuai. 
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User Pelaku UMKM 

9 Menampilkan data 

UMKM 

Fungsi menampilkan data UMKM 

keseluruhan maupun berdasarkan 

pencarian sudah sesuai. 

  

10 Menampilkan data pelaku 

UMKM 

Fungsi menampilkan data pelaku 

UMKM keseluruhan maupun 

berdasarkan pencarian sudah 

sesuai. 

  

11 Menampilkan data 

pelaporan 

Fungsi menampilkan data 

pelaporan UMKM keseluruhan 

maupun berdasarkan pencarian 

sudah sesuai. 

  

12 Mengelola data pengajuan 

bantuan 

Fungsi mengelola data bantuan 

seperti memvalidasi memberikan 

tanggapan sudah sesuai. 

  

 

Tabel 3.4  Instrument functional appropriateness 

No Fitur Hasil Yang Diharapkan 
Hasil 

Ya Tidak 

User Admin 

1 Mencetak laporan dalam 

bentuk pdf 

Fitur mencetak data laporan dalam 

bentuk file pdf sudah sesuai. 

  

2 Mencetak laporan dalam 

bentuk excel 

Fitur mencetak data laporan dalam 

bentuk file excel sudah sesuai. 

  

User Pemilik UMKM 

3 Mengisi form 

Fitur menambahkan data sudah 

sesuai dengan field yang 

ditentukan. 
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