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BAGIAN III 

SUSUNAN LAPORAN SKRIPSI 

 

  Laporan hasil penelitian ditulis dalam bentuk skripsi, terdiri dari 3 bagian, yaitu: 

bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. 

 

3.1  Bagian Awal 

  Bagian awal memuat halaman: 

1. sampul depan (cover) 

2. halaman judul  

3. halaman persetujuan dosen pembimbing 

4. halaman pengesahan 

5. halaman motto 

6. halaman persembahan 

7. halaman kata pengantar 

8. halaman daftar isi 

9. halaman daftar table 

10. halaman daftar gambar 

11. halaman daftar lampiran (jika ada) 

12. halaman daftar singkatan (jika diperlukan),  

13. halaman intisari 

14. halaman Abstract (intisari dalam bahasa Inggris). 

 

Biasanya saat bimbingan, mahasiswa hanya membawa naskah bab I hingga bab 

V, dan tidak membawa bagian awal ini, kecuali jika dosen pembimbing menghendaki. 

 

3.2 Bagian Utama 
Bagian utama skripsi berisi bab, sub-bab, dan sub-sub bab, seperti berikut ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah atau Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Batasan Masalah 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.5 Metode Penelitian 

1.6 Sistematika Penulisan 
 

BAB II LANDASAN TEORI 
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2.1 Tinjauan Pustaka 

2.2 Dasar Teori 

2.3 Metode Analisis _________ 

2.4 Langkah-langkah Pengembangan Aplikasi atau Langkah-langkah Produksi atau 

Langkah-langkah Analisis/Audit Jaringan (sesuaikan dengan tema skripsi) 
 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

3.1 Deskripsi Perusahaan 

3.2 Analisis Masalah 

3.3 Solusi-solusi yang dapat diterapkan 

3.4 Solusi yang dipilih 

3.5 Analisis Kebutuhan 

3.6 Analisis Biaya dan Manfaat (optional – urutan sub-bab ini tergantung tema skripsi 

dan langkah-langkah penelitian atau pengembangan yang sudah direncanakan 

peneliti) 

3.7 Analisis Kelayakan (optional – tergantung tema skripsi) 

3.8 Perancangan Aplikasi (optional – urutan dan judul sub-bab ini tergantung tema 

skripsi dan langkah-langkah penelitian atau pengembangan yang sudah 

direncanakan peneliti) 
 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Urutan dan judul sub-bab pada bagian bab ini tergantung pada langkah-langkah 

penelitian atau pengembangan yang sudah direncanakan peneliti, bila peneliti belum 

memahami penyusunannya, dapat konsultasikan dengan dosen pembimbing skripsi. 

Contoh: bila pengembangan yang dilakukan peneliti adalah pembuatan aplikasi berbasis 

jaringan dengan database terpusat dan di implementasikan pada jaringan lokal. 

4.1 Database dan Tabel (hanya menampilkan/capture database dan tabel yang 

sudah dibuat, dan jelaskan hal-hal penting yang diperlukan) 

4.2 Interface (jelaskan hal-hal penting terkait interface yang dihasilkan atau dari code 

program yang digunakan) 

4.3 Koneksi Form dan Database Server 

4.4 White-box Testing (direkomendasi menggunakan Software Testing Standard bila 

tidak menggunakan software testing jelaskan alur pengujian coding program 

yang digunakan) 

4.5 Kompilasi Program (Membuat setup.exe) 

4.6 Black-box Testing (melakukan pengujian penggunaan software oleh user 

(penulis) atau menggunakan pedoman standar Testing Sistem Informasi/Aplikasi) 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

3.1 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2 Alur Penelitian 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Rancangan Sistem atau Desain Produk 

4.2 Alur Produksi 

4.3 Instalasi Sistem atau Pembuatan Produk 

4.4 Model Sistem atau Hasil Akhir Produk 

4.5  Hasil Pengujian (Testing) 

 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

3.2.1 BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini materinya sebagian besar berupa: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

3.2.1.1  Latar Belakang Masalah atau Latar Belakang 

Sebuah penelitian dilakukan karena 3 hal: (1) karena ada masalah yang terlihat 

atau ditemukan, (2) karena ada fihak yang memesan ke peneliti untuk melakukan 

kegiatan penelitian tsb, (3) karena ada peluang yang ingin di raih (biasanya untuk 

meningkatkan citra atau meraih kesempatan/keuntungan lebih). Jika penelitian dilakukan 

karena point (1), maka sub judul ditulis Latar Belakang Masalah, namun jika penelitian 

dilakukan karena point (2) dan (3), maka sub judul cukup ditulis dengan Latar Belakang. 

Latar belakang masalah memuat pernyataan permasalahan yang didapat oleh 

peneliti, berdasarkan pengamatan langsung atau menyimpulkan dari masukan-masukan 

yang diterima. Jika perlu memasukkan teori terkait, atau logika-logika penyebab 

permasalahan, maka cantumkan seperlunya sebagai gambaran umum, tidak perlu detail, 

karena detail teori atau logika pemecahan masalah, atau solusinya akan dibahas lebih di 

bab II dan Bab III.  



Disusun oleh Tim Dosen STMIK AMIKOM Yogyakarta 

 9 

Singkatnya “Latar Belakang Masalah” berisi pandangan peneliti terhadap suatu 

keadaan di suatu tempat atau di suatu objek penelitian. Tuliskan gambaran umum 

tentang masalah yang peneliti temukan tersebut.  

Jika peneliti ingin menyampaikan “Latar Belakang”, maka ceritakan hal-hal yang 

melatarbelakangi peneliti melakukan kegiatan penelitian tersebut, dari mana ide-ide dan 

gagasan tersebut muncul, apa yang akan di capai, sehingga kegiatan penelitian tersebut 

menjadi relevan (sesuai) dengan judul yang di angkat peneliti (penulis). 

Latar Belakang Masalah atau Latar Belakang tidak lebih dari 4 paragraph, dan 

sebuah paragraph tidak lebih dari 6 – 7 baris. Dilarang menggunakan kata ganti orang 

seperti: penulis, saya, mereka, kalian, dia, kami, kita, kamu, anda, dan lain-lain yang 

sejenis. Dipersilahkan menggunakan kata ganti seperti: peneliti atau penulis. Contoh: 

Peneliti dalam kegiatan penelitian ini menemukan kondisi yang tidak stabil, sehingga ….. 

3.2.1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah harus dapat menyimpulkan masalah-masalah yang ada, dan 

dipilih salah satu atau beberapa masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian skripsi 

ini. Masalah yang akan diajukan hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya 

yang tegas dan jelas, untuk menambah ketajaman masalah. Rumusan masalah harus 

relevan dengan Latar Belakang Masalah.  

Contoh: bila di rumusan masalah dibuat pertanyaan "Bagaimana cara membuat 

sistem keselamatan pada kendaraan roda dua dengan menggunakan sensor ultrasonik 

dan arduino sebagai controller, sehingga sistem keselamatan berkendara roda dua 

menjadi lebih efektif dan efisien? maka di Latar Belakang Masalah, peneliti seharusnya 

membuat penyataan yang terkait dengan hal tersebut, misalnya "Selama ini tidak ada 

atau belum ada yang membuat sistem keselamatan pada kendaraan roda dua, terutama 

yang menggunakan sensor ultrasonik dan arduino, padahal teknologi ini cukup mudah di 

implementasikan dan sudah terbukti kehandalannya, disamping harganya yang tidak 

terlalu mahal. Namun teknologi ini sebenarnya tidak cukup mudah diperoleh karena tidak 

diproduksi didalam negeri, dan referensi berbahasa Indonesia masih sangat minim." 

Dengan pernyataan ini, maka antara Latar Belakang Masalah dengan Rumusan Masalah 

akan terlihat hubungannya (benang merahnya). 

3.2.1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang akan dicari pemecahannya harus terbatas ruang lingkupnya agar 

pembahasannya dapat lebih terperinci dan dapat dimungkinkan pengambilan keputusan 

definitifnya (pasti/jelas). Variable-variable yang terlibat dalam penelitian harus ditentukan. 
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Peneliti sudah harus dapat menentukan masalah yang akan diselesaikan, 

metode apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah? (solusi apa yang 

dipilih?), teknologi atau software/tools apa yang digunakan?, dan hal-hal apa yang perlu 

dibahas dalam penelitian tersebut?. 

Contoh: bila solusi yang ditawarkan dalam bentuk aplikasi/program, siapa yang 

akan menggunakan aplikasi/program tersebut? Apa flatform hardware dan software 

(sistem operasi) yang digunakan? Jika solusi masalah adalah pembuatan video, film, 

atau iklan, siapa yang menjadi target sasaran media pembelajaran, video, film, atau iklan 

tsb? Berapa lama durasinya? Bila solusinya membuat media informasi atau media 

pembelajaran, siapa yang akan menggunakannya? Bagaimana cara menilai/mengetahui 

bahwa user sudah memahami materinya atau mendapatkan manfaatnya? Bila solusinya 

adalah pembuatan sistem pakar, siapa pakar yang dijadikan referensi? untuk kecerdasan 

buatan, perilaku/kecerdasan siapa yang akan di tiru / menjadi referensinya? Metode atau 

algoritma apa yang digunakan? Bila solusinya membuat aplikasi Augmented Reality, 

model apa yang akan dibuat, berapa skala perbandingan dengan objek aslinya, dll. 

Untuk solusi model yang lain, dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan dosen 

pembimbing, untuk menentukan ruang lingkup analisis, metode penyelesaian masalah 

yang digunakan, perancangan, pengembangan, dan pembahasan yang akan di tuliskan 

dalam laporan skripsi peneliti. 

3.2.1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik 

maksud atau tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Maksud-maksud 

yang terkandung di dalam kegiatan tersebut baik maksud utama maupun tambahan, 

harus dikemukakan dengan jelas. Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam 

penelitiannya adalah menghasilkan …? 

 Contoh: jika peneliti dalam menetapkan solusi permasalahannya adalah 

“Membuat Media Informasi Pengunjung Wahana berbasis Multimedia”, maka solusi 

tersebut dapat menjadi tujuan penelitian. Tidak perlu mencantumkan “Tujuan penelitian 

ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 …. dst, 

atau menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh saat kuliah … dst.  

3.2.1.5 Metode Penelitian 

Sub bab ini berisi : 
1.5  Metode Penelitian 

1.5.1  Metode Pegumpulan Data 

1.5.2  Metode Analisis 
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1.5.3  Metode Perancangan 

1.5.4  Metode Pengembangan 

1.5.5  Metode Testing 
 

Keterangan / Rincian : 
1.5.1   Metode Pegumpulan Data 

1.5.1.1  Metode Sejarah/Wawancara  (opsional) ! (metode pengumpulan data dengan 

mencari info dari sumber data), Siapa yang diwawancara? Dapat informasi apa? 

Untuk keperluan apa? 

1.5.1.2  Metode Observasi/Survey  (opsional) ! (menyelidiki gejala, fakta secara faktual) 

Apa yang diselidiki/diamati? bagaimana cara mengamati? Lokasinya dimana? 

Untuk keperluan apa? 

1.5.1.3  Metode Studi Kasus (optional) !(menggunakan suatu objek spesifik) ! 

objeknya apa? Lokasinya dimana? Masalah spesifiknya apa? 

1.5.1.4 Metode Quisioner (opsional) ! (menggunakan sekumpulan daftar pertanyaan 

kepada sejumlah objek yang representative (layak)), yang di jadikan quesioner 

siapa? Jumlahnya berapa? Hasilnya untuk membuktikan apa? Bagaimana cara 

mengolah data quesionernya? 

1.5.1.5  Metode Uji Coba/Eksprerimen  (opsional) ! (melakukan percobaan untuk 

memperoleh data faktual), yang di uji coba apa? Cara menguji bagaimana? 

Hasilnya digunakan untuk apa? 

1.5.1.6  Metode Deskriptif ! (merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga 

memberikan gambaran yang jelas mengenai perusahaan/objek penelitian secara 

umum) ! data apa yang akan di sajikan? Untuk keperluan apa data-data tsb 

disajikan? 

1.5.1.7 Metode Kooperatif (optional) ! (menjawab keadaan sebab akibat dengan 

menganalisis faktor penyebab utama yang menimbulkan permasalahan), 

masalahnya apa? Penyebabnya apa/siapa? 

1.5.1.8  Metode Studi Pustaka ! (membaca referensi, informasi, dari berbagai sumber), 

yang dibaca referensi apa? (jurnal ilmiah internasional, jurnal ilmiah nasional, 

buku, atau white paper). Referensi dari mana? (koleksi pribadi, perpustakaan, 

atau file dari internet) 

 

1.5.2  Metode Analisis 

Cara-cara peneliti melakukan analisis dan cara penyajian data analisisnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis pada lokasi obyek penelitian, maka 

penulis dapat memaparkan hasil analisis dalam bentuk paparan kondisi obyek, analisis 

proses bisnis yang berjalan di obyek. 
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Ingat !!! Bagi penulis dari jurusan Teknik Informatika (S1-TI) penggunaan 

model Analisis PIECES dan SWOT adalah optional.  

Namun penulis dapat juga menggunakan model analisis PIECES, SWOT, GAP 

Analisis, Quesioner, atau model yang lain, atas persetujuan dosen pembimbing. Penting 

juga untuk mengerti bagaimana cara menyajikan data analisis sehingga mudah untuk 

dibaca dan difahami, seperti: menggunakan data statistik, dengan tabel atau grafik, dapat 

juga menggunakan model workflow untuk menggambarkan proses alur kerja yang ada 

selama ini, atau menggunakan flowchart untuk menggambarkan alur sistem yang 

berjalan saat penelitian dilakukan, atau menggunakan model deskriptif (penggambaran 

situasi dan kondisi seperti menyampaikan berita, didukung gambar-gambar dilokasi). 

 

1.6.3  Metode Perancangan 

Contoh: jika membuat aplikasi komputer: menggunakan model flowchart untuk 

menggambarkan proses yang diusulkan, atau menggunakan model normalisasi data 

untuk mendapatkan struktur tabel data yang ideal, atau model DFD hingga gambaran 

Relasi Antar Tabel, atau melakukan perancangan dengan model ERD, UML dengan 

Diagram Activity, Metode USDP (Unified Software Development Process), dll.   

Jika membuat film, video, atau iklan: dapat menggunakan model Pra Produksi 

yang didalamnya terdapat beberapa langkah persiapan sebelum produksi, seperti: 

Identifikasi masalah atau kebutuhan; Screen writing yang didalamnya terdapat: proses 

pencarian ide/gagasan, penentuan tema, pembuatan Logline/Plot cerita, Sinopsis, 

Diagram Adegan (Scene), treatment (opsional), screenplay (opsional), breakdown the 

script (optional), Script Breakdown Sheet (optional). Membuat Storyboard, membuat 

rencana Anggaran (pembiayaan), Assembling Crew and Tallent (mencari anggota tim 

kreatif dan audisi/casting aktor/aktris), Costume Design (kostum yang akan digunakan 

apakah di buat dari awal atau sewa, atau menggunakan yang sudah dimiliki tallent 

(aktor/aktris)), pencarian/penentuan lokasi shooting, perancangan penggunaan 

property shooting, set design properti, rencana jadwal shooting), dll. 

 

NB: yang optional bisa ada - bisa tidak, tergantung pemahaman/pengalaman peneliti 

(penulis), atau ketersediaan aplikasi pra produksi yang di miliki oleh peneliti untuk 

menghasilkan laporan detil pra produksi.  

 

1.6.4  Metode Pengembangan 

Contoh: jika membuat aplikasi komputer: pembuatan database sebagai step 1, 

kemudian membuat interface sebagai step 2, selanjutnya membuat koneksi antara 

database dan form (interface) sebagai step 3. Jika membuat film, video, dan iklan, 
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dengan melakukan langkah-langkah Produksi yang didalamnya terdapat Shooting, 

Review hasil sementara, Take ulang shooting jika hasilnya masih belum seperti yang 

diharapkan, dan dokumentasi hasil shooting. Setelah tahap ini selesai baru masuk ke 

Tahap Pasca produksi, didalamnya dilakukan editing, memeriksa hasil sementara setelah 

editing, kemudian jika hasil akhir sudah sesuai maka dilakukan rendering untuk 

melakukan packaging hasil akhir dalam format video yang di inginkan. 

Pembuatan jaringan atau sistem yang bekerja di jaringan lokal atau publik 

(internet), dapat mengikuti alur PPDIOO, step yang dijelaskan adalah implement dan 

operate. Untuk implementasi keamanan jaringan atau keamanan aplikasi dan informasi 

dapat menggunakan hardware/software standar yang dikonfigurasi dengan teknik 

tertentu atau implementasi keamanan menggunakan standar atau metode tertentu.  

Pada metode pengembangan ini penulis hanya perlu menyebutkan urutan 

langkah-langkah pengembangan atau nama standar atau metode yang digunakan, tanpa 

menjelaskan tentang uraian dari langkah-langkah, standard atau metode yang digunakan 

tersebut. 

 

1.6.5 Metode Testing 

 Peneliti dapat menggunakan metode pengujian aplikasi yang dibuat dengan 

white-box testing dan black-box testing (alfa testing dan beta testing), atau menggunakan 

software testing standard (ISO/IEC/IEEE 29119), dapat juga menggunakan Test 

Coverage Tools, Software SandBoxie atau tools dan metode lainnya yang sudah 

terstandar, seperti Framework Cobit, ITiL, atau metode Audit Sistem Informasi / 

Teknologi Informasi lainnya, dapat juga menggunakan Computer Audit Software (CAS) 

atau Generalized Audit Software (GAS), dll.  

Dibidang jaringan untuk mengetahui kekuatan keamanan jaringan yang dibangun 

dapat menggunakan penetration testing, atau Network Analyzer Software Standard untuk 

pengujian kualitas jaringan. Dapat juga menggunakan Testbed jaringan atau tools 

simulasi jaringan yang terstandar, seperti GNS3, atau menggunakan model Audit 

Jaringan Komputer (Performance Audit) atau Computer Security Audit dengan standar 

ISO 27001, British Standard-7799, atau menggunakan software audit, seperti OS 

Backtrack, Nsauditor Auditor, NMAP, dll. 

Beberapa film, video, dan iklan dapat diuji kualitasnya sesuai standar kompetisi 

film, video dan iklan nasional atau internasional, seperti: standar penjurian festival film 

indie indonesia, asian film festival, eagle award, kompetisi film pendek documenter dan 

animasi, XXI Short Film Festival, Apresiasi Film Indonesia, Pinasthika Award, dll.  

Kualitas audio (sound) dapat diuji tingkat bit rate dan sample rate-nya, atau bit 

depth (nilai resolusi suara atau jumlah tingkat level suara), dapat juga menggunakan 
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software penganalisis suara. Standar kualitas video dapat dilihat dari: kualitas 

kompresinya (codec), resolusi, aspect ratio, frame rate, video bit rate, & rate control-nya. 

Peneliti yang menciptakan peralatan hardware computer, dapat diuji dengan 

Standard Hardware Quality Assurance, atau Standar Mutu ISO/IEC, peralatan kelistrikan 

rumah tangga dan industri dapat di uji dengan Standard IEC 60335, atau Standar IEC 

60065 untuk  Audio Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirement. 

3.2.1.6 Sistematika Penulisan 

 Berisi sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis besar isi 

skripsi untuk tiap-tiap bab. Peneliti harus dapat men-deskripsikan (menggambarkan) apa 

saja isi masing-masing Bab yang akan disusun. Jelaskan secara singkat isi dari bab I, 

bab II, bab III, bab IV, dan bab V. 

 Contoh : 

Bab I  Pendahuluan, berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, …. 

Bab II Landasan teori, berisi tinjauan pustaka, dasar-dasar teori yang digunakan, … 

Bab III Analisis dan Perancangan, didalamnya terdapat tinjauan umum tentang objek 

penelitian, analisis masalah, solusi yang ditawarkan, rancangan, … 

Bab IV Implementasi dan Pembahasan, bab ini merupakan tahapan yang penulis 

lakukan dalam mengembangkan aplikasi, testing hingga penerapan aplikasi di 

objek penelitian, …. 

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang dapat peneliti rangkum selama 

proses penelitian, …. 

Daftar Pustaka 

 

3.2.2 Bab II Landasan Teori 

 Bab II Landasan Teori diawali dengan 2.1 Tinjauan Pustaka – dimana peneliti 

sebelumnya harus membaca referensi tulisan ilmiah dengan tema serupa dari jurnal 

ilmiah internasional atau nasional yang dapat dilihat di http://scholar.google.com, atau 

dari tesis/ skripsi 5 tahun terakhir, atau jika memang tidak ada yang seperti akan dibuat 

oleh peneliti, maka peneliti (penulis) dapat menggunakan referensi buku terbaru.  

 Peneliti harus dapat menjelaskan tentang penelitian yang pernah dibuat 

sebelumnya dari referensi yang peneliti baca, apa yang sudah pernah dibahas dan apa 

yang belum dibahas dan dapat dikembangkan pada penelitian saat ini. Apa yang 

membedakan penelitian peneliti saat ini dengan penelitian dengan tema sejenis yang ada 

sebelumnya. Tuliskan resume peneliti tentang penelitian sebelumnya tersebut di tinjauan 

pustaka. Minimal pembahasan dari 3 jurnal ilmiah (internasional atau nasional) atau dari 

3 tesis/skripsi yang pernah di publish sebelumnya. Maksimal 2 halaman. 
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 Dasar teori yang ditulis adalah teori yang terkait langsung dengan model analisis 

yang digunakan, metode perancangan hingga pengembangan sistem, Gunakan kutipan 

langsung atau tidak langsung dari pernyataan ahli tentang defenisi/istilah yang 

digunakan. Uraian penjelas lebih lanjut dari teori disarankan menggunakan bahasa tulis 

peneliti sendiri, yang penting juga harus ada di teori adalah: Langkah-langkah 

memecahkan masalah atau pengembangan aplikasi yang akan digunakan peneliti dalam 

tulisannya. Contoh penulisan Bab II Landasan Teori, dengan beberapa contoh tema, 

terlampir. (Lampiran 8) 

3.2.3 Bab III Analisis dan Perancangan atau Metode Penelitian 

 Bab III Analisis dan Perancangan berisi antara lain: Deskripsi singkat 

perusahaan yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, misalnya 

gambaran umum tentang perusahaan atau gambaran umum produk, lingkungan 

perusahaan, serta data-data yang dimiliki perusahaan dan yang dibutuhkan/ 

dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, berkaitan dengan 

kegiatan penelitian. Data-data lain seperti: izin perusahaan, visi, misi, struktur organisasi, 

jabaran tugas dan wewenang SDM, fasilitas, konsumen atau relasi perusahaan, 

spesifikasi produk juga layanan dan lain-lain, jika berkaitan dengan analisis masalah, 

rancangan, informasi yang akan dimasukkan dalam aplikasi, implementasi dan 

pembahasan, maka perlu dicantumkan, jika tidak berkaitan langsung, maka tidak 

direkomendasi dicantumkan dalam Bab III. 

Bab ini point utamanya adalah “analisis masalah”, atau “sesuatu” yang 

mendasari peneliti untuk mengerjakan proyek penelitiannya. Peneliti wajib menguraikan 

tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat di kasus yang sedang di teliti. 

Meliputi analisis terhadap masalah sistem yang sedang berjalan, solusi-solusi yang dapat 

diterapkan, solusi yang dipilih, analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, 

analisis kelayakan sistem yang diusulkan, perancangan, hingga “persiapan” 

pengembangan (produksi).  

Ingat !!! Bagi penulis dari jurusan Teknik Informatika (S1-TI) penggunaan 

model Analisis PIECES dan SWOT adalah optional.  

Bila peneliti akan menggunakan metode analisis masalah, seperti: Analisis 

PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Effeciency, Service), atau Analisis 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), GAP Analysis, Metode Analisis Akar 

Masalah dan Solusi (MAAMS), Metode Analisis Pohon Masalah, Fishbone Analysis, 

Analisis menggunakan standard mutu seperti ISO/IEC, ITIL, Framework COBIT Metode 

Analisis Boston Consulting Group (BCG), dan lain-lain, maka peneliti wajib memahami 
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metode analisis tersebut secara baik, dan mampu menyajikan data analisis secara baik 

dan benar. 

Contoh-contoh lain untuk metode pengembangan aplikasi, jaringan, pembuatan 

film, video. Iklan: menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle), Metode 

Rapid Aplication Development, Metode FAST (Framework for the Applications of 

System Thinking), CBIS (Computer Based Information System) Life Cycle, Metode 

USDP (Unified Software Development Process), atau menggunakan pemodelan fisik 

(phisycal model) dengan membuat flowchart system dan atau flowchart program atau 

pemodelan lojik (logical model) dengan membuat diagram konteks, diagram berjenjang 

proses (HIPO), Diagram Alir Data (DFD) level 0, level 1, dan seterusnya. Dapat juga 

menggunakan metode ER-D Model, Teknik Normalisasi untuk menghasilkan tabel-tabel 

dalam basis data, Metode OOAD (Object Oriented Analysis and Design), UML (Unified 

Modeling Language) dengan Use-Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, 

Sequence Diagram. Metode Waterfall (Model Linier Sequential), Metode Prototyping, 
Metode Pengembangan Evolusioner, Metode Pengembangan Berorientasi Pemakaian 

Ulang (Re-Usable), Network Life Cycle-PPDIOO, Security Development Life Cycle. 

Model Manajemen Periklanan, Model Pra Produksi-Produksi-Pasca Produksi. 

 

 

Bab III Metode Penelitian, penulis mengembangkan Langkah-Langkah Penelitian Ilmiah. 

Proses pelaksanaan penelitian ilmiah terdiri dari langkah-langkah yang juga menerapkan 

prinsip metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang biasanya dilakukan selama 

melakukan penelitian ilmiah adalah sebagai berikut: 

1. identifikasi masalah dan perumusan masalah (sudah ada di bab I) 
2. hipotesis (bisa di cantumkan dalam rumusan masalah di bab I) 
3. studi pendahuluan (tinjauan pustaka dan dasar teori – di bab II) 
4. alat dan bahan penelitian (instrumen penelitian) 
5. alur penelitian (langkah-langkah penelitian) 
6. variable penelitian (optional, jika diperlukan/sesuai tema) 
7. subyek penelitian (optional, jika diperlukan/sesuai tema) 
8. analisis data (optional, jika diperlukan/sesuai tema) 
9. rancangan sistem atau desain produk (di bab IV) 

a. hardware 
b. software 

10. proses instalasi atau alur produksi (di bab IV) 
11. hasil penelitian dan pembahasan (di bab IV) 
12. penyusunan laporan penelitian 

NB: TIDAK SEMUA METODE ANALISIS HARUS DIGUNAKAN 
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Urutan judul sub-bab seperti diatas dapat jadi acuan, namun penulis dapat 

mengembangkan sendiri sesuai kondisi atau arahan dosen pembimbing. Unsur utama 

dalam metode penelitian yang wajib dipenuhi adalah: alat dan bahan penelitian, dan alur 

penelitian. 

Berikut ini beberapa uraian dari langkah-langkah penelitian ilmiah (scientific 

research) : 

 

1.  Alat dan Bahan Penelitian (Instrumen Penelitian) 

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa 

dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan 

suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung 

suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. 

Beragam alat dan teknik pengumpulan data yang dapat dipilih sesuai dengan 

tujuan dan jenis penelitian ilmiah yang dilakukan. Setiap bentuk dan jenis instrumen 

penelitian memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Karena itu sebelum 

menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian, perlu dilakukan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Salah satu kriteria pertimbangan yang dapat dipakai untuk 

menentukan instrumen penelitian adalah kesesuaiannya dengan masalah penelitian yang 

ingin dipecahkan. Tidak semua alat atau instrumen pengumpul data cocok digunakan 

untuk penelitian-penelitian tertentu. 

Beberapa contoh instrumen penelitian seperti :Tes, kuisioner, wawancara, 

observasi, skala bertingkat (ratings), dokumentasi, dll (seperti yang tercantum di Bab I 

metode penelitian), pada bab III ini penulis menyajikan form (table) dan isiannya. 

 

2. Alur Penelitian 

Penelitian yang baik harus sistimatis, artinya mengikuti langkah yang teratur, 

antara lain: observasi, merumuskan masalah, study literatur, merumuskan hypotesis, 

men-disain penelitian, pengambilan sampling, penggunaan alat ukur, mengumpulkan 

data, analisa data, menyimpulkan hasil penelitian dan akhirnya menyusun laporan 

penelitian. Dalam langkah-langkah penelitian ini peneliti harus menuliskan atau 

menggambarkan bagaimana ia melakukan urutan pekerjaan penelitiannya. Contoh: 
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Gambar 3.1 Contoh pembuatan alur penelitian 

3.2.4 Bab IV Implementasi dan Pembahasan  atau Hasil dan Pembahasan 

Terdapat tiga model riset / penelitian dibidang Teknik Informatika atau Sistem 

Informasi atau Teknologi Informasi, yakni: Penelitian berbentuk Pembuatan/ 

Pengembangan Sistem Informasi/Rekayasa Perangkat Lunak (development research), 

Pembuatan Alat/ Protoype Teknologi (experiment research), dan Implementasi Teknik/ 

Knowledge (implement research). 

Model riset yang ke-3 (implement research) saat ini mulai tidak 

direkomendasikan untuk dikerjakan oleh mahasiswa di STMIK AMIKOM Yogyakarta, 

karena biasanya mahasiswa hanya melakukan langkah-langkah, seperti: instalasi, 

konfigurasi, dan monitoring hasil untuk suatu obyek penelitian tanpa ada analisis yang 

mendalam serta metode penelitian yang relevan, kecuali tema atau usulan penitian 

mahasiswa (calon peneliti) tersebut masih diterima / di izinkan oleh jurusan. 

Jika bentuk peneliitan adalah pengembangan sistem informasi (RPL) maka 

direkomendasikan menggunakan judul bab Implementasi dan Pembahasan, namun jika 

bentuk penelitian adalah Experiment Research maka judul penelitian bab ini 

direkomendasikan menggunakan Hasil dan Pembahasan. 
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3.2.4.1 Bab IV Implementasi dan Pembahasan    

 Pada bab ini, peneliti tidak perlu menuliskan secara detail langkah-langkah 

pembuatan aplikasi, kecuali langkah-langkah tersebut adalah bagian dari penemuan 

peneliti (model terbaru). Bila pembuatan aplikasi seperti: database, form interface, 

halaman web, merupakan model yang sudah biasa dibuat oleh peneliti yang lain 

sebelumnya, maka peneliti cukup menampilkan format jadinya saja (capture 

tampilannya), dengan diberikan penjelasan tentang gambar tersebut. 

Pada hakekatnya implementasi hasil penelitian dan melakukan pembahasan 

adalah kegiatan menjawab pertanyaan hipotesis atau rumusan masalah penelitian, apa 

yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada?, seperti apa hasil 

akhirnya?. Pada saat melakukan pembahasan, berarti peneliti melakukan interpretasi 

dan diskusi hasil penelitiannya.  

 Peneliti mungkin perlu membahas bagian-bagian yang tidak biasa ditulis oleh 

peneliti lainnya, dan membahas bagian penting dari implementasi rancangan yang dibuat 

oleh peneliti. Hal terpenting yang wajib dicantumkan oleh peneliti dalam  laporan skripsi 

ini adalah hasil testing pengujian, penulis dapat menggunakan standar pengujian yang 

direkomendasikan. Peneliti harus dapat ”memastikan” berdasarkan hasil testing, bahwa 

kualitas produk yang telah dibuat/dikembangkan sudah cukup/sangat layak untuk di 

gunakan. Bila peneliti menggunakan alat testing, maka peneliti harus memaparkan data 

rekomendasi bahwa alat tersebut adalah benar-benar layak digunakan sebagai alat 

pengujian, sudah diakui, dan sudah ter-standarisasi. 

3.2.4.2  Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian dan pembahasannya merupakan inti dari sebuah penelitian 

ilmiah. Pada penelitian ilmiah dengan pengajuan hipotesis, maka pada langkah inilah 

hipotesis itu dinyatakan diterima atau ditolak dan dibahas mengapa diterima atau ditolak. 

Bila hasil penelitian mendukung atau menolak suatu prinsip atau teori, maka dibahas 

pula mengapa demikian.  Pembahasan penelitian harus dikembalikan kepada teori yang 

menjadi sandaran penelitian ilmiah yang telah dilakukan.  

Pada bab ini peneliti mengawali dengan memaparkan hasil rancangan, kemudian 

membuat alur produksi, proses pembuatan produk atau proses instalasi sistem (apakah 

sesuai rancangan atau ada perubahan dikarenakan faktor tertentu) dan menampilkan 

hasil implementasi rancangan (model/prototype) yang sudah jadi, serta menguraikan 

rekapitulasi  data-data hasil pengujian penggunaan prototype tersebut. Jika penulis 

menampilkan data berbentuk gambar atau table, maka penulis perlu memberikan uraian 

terhadap gambar atau table tersebut sebagai pembahasan. 
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1. Rancangan sistem atau Desain Produk (di Bab IV) 

Perancangan sistem atau desain produk adalah rancangan model yang nantinya 

akan di produksi, merancang produk merupakan salah satu syarat untuk produksi. Hasil 

dari desain produk yang selanjutnya akan dijadikan sebagai spesifikasi / pedoman hasil 

produksi. Kemajuan teknologi berdampak pada berkembangnya desain-desain sistem 

dan produk yang kelak akan digunakan. Biasanya, sebagian besar perusahaan secara 

kontinyu melalui departemen riset mereka melakukan perubahan, perbaikan dan 

pengembangan terhadap produk-produk lama yang sudah ketinggalan jaman. 

Hal-hal yang perlu dipelajari di dalam perancangan sistem/produk diantaranya adalah:  

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terhadap pasar: agar produk yang 

dihasilkan nantinya dapat diproduksi secara masal dan dapat sukses di pasaran,  

2. Menyesuaikan Teknologi dengan Operasi: agar tidak menimbulkan masalah ketika 

proses produksi sudah mulai berjalan,  

3. Menganalisa metode kerja, penggunaan material dan waktu kerja: tujuan pokoknya 

adalah memperbaiki proses, prosedur dan pelaksanaan dalam menyelesaikan 

pekerjaan, melakukan penghematan penggunaan material, serta memperbaiki tata 

ruang agar lebih efektif, efisien, aman dan nyaman,  

4. Mengembangkan teknologi: agar sistem atau produk yang dihasilkan tidak 

ketinggalan jaman dan tidak kalah bersaing dipasaran 

 

2.  Rencana instalasi atau Alur Produksi (di Bab IV) 
 Setelah penulis selesai dengan analisis data maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan menuliskan atau menggambarkan rencana tahapan instalasi atau pengerjaan 

atau produksi untuk mewujudkan prototype / model system atau produk yang akan 

diwujudkan dalam penelitian ini. Contoh gambar alur produksi: 
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Gambar 3.2 Contoh Alur produksi 1 (linier) 

 

 
Gambar 3.3 Contoh alur produksi 2 (kompleks) 
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Gambar 3.4 Contoh alur produksi 3 (linear simple) 

 

3.2.5 Bab V Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran. Peneliti dapat mengemukakan kembali masalah 

penelitian, kemudian menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, menyimpulkan 

bukti-bukti yang diperoleh dari pengujian, dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil 

akhir (produk) yang sudah dibuat peneliti, adalah layak untuk digunakan 

(diimplementasikan). Peneliti tidak diperkenankan menyimpulkan masalah jika 

pembuktian tidak terdapat dalam hasil penelitian.  

Hal-hal yang diperkuat : 

" Berhubungan dengan apa yang dikerjakan 

" Didasarkan pada analisis yang objektif 

" Bukti-bukti yang telah ditemukan 

Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan (sesuatu yang 

belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan). Saran dicantumkan karena peneliti 

melihat adanya jalan keluar untuk mengatasi masalah (kelemahan yang masih ada), 

saran yang diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian. Saran-saran yang 

dituliskan peneliti dalam penelitian/laporan skipsinya, dapat di jadikan objek penelitian 

selanjutnya oleh pembaca yang akan mengembangkan hasil penelitian tersebut. 

. 

3.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir dari skripsi berisi Daftar Pustaka dan isi lampiran (jika ada). 

3.3.1 Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat semua pustaka yang dijadikan acuan dalam penulisan 

skripsi yaitu semua sumber yang dikutip. Daftar ini berguna untuk membantu pembaca 
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yang ingin mencocokkan kutipan-kutipan yang terdapat dalam skripsi. Penyusun 

diurutkan berdasarkan urutan kutipan yang di cantumkan di bab II.. Model penulisan 

referensi / sitasi didaftar pustaka mengikuti model IEEE. 

Pustaka yang dikutip berasal dari buku, jurnal ilmiah internasional, jurnal ilmiah 

nasional, white paper, majalah, surat kabar, atau internet dari sumber-sumber yang 

direkomendasikan. Semua unsur dalam pustaka harus dicantumkan dalam daftar 

pustaka. Jarak penulisan antar buku 1,5 spasi, dalam satu buku 1 (satu) spasi. 

Tidak direkomendasikan mengambil referensi dari artikel internet yang berasal 

dari tulisan blog seseorang, Wikipedia, atau sumber yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

Ingat !!! seperti yang dituliskan pada buku Pedoman Penyusunan Penulisan 

Proposal dan Skripsi 2014 “Sangat direkomendasikan jika penulis dapat menggunakan 

sekurangnya 3 judul dari Jurnal Ilmiah nasional atau internasional sebagai tinjauan 

pustaka dan menggunakan referensi untuk dasar teori yang berasal dari buku teks bukan 

artikel dari internet (blog maupun wikipedia). Buku-buku atau jurnal ilmiah tersebut 

berasal dari 5 tahun terakhir”. 


