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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di UD Plasma Panen Unggul Dusun Genting Desa 

Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Pembuatan desain website ini 

sangat bermanfaat bagi UD Plasma Panen Unggul karena di perusahaan tersebut 

belum tersediannya website yang dapat menunjang sistem promosi dari 

perusahaan tersebut 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah 

metode penelitian yang berusaha membangun makna suatu fenomena berdasarkan 

pandangan-pandangan dari partisipan ( Creswell 2012) 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil 

wawancara terhadap pemilik perusahaan, yang terdiri dari : 

1. Tantangan yang terdapat di UD Plasma Panen Unggul 

2. Manfaat dari masing-masing produk 

3. Jenis-jenis produk yang tersedia di UD Plasma Panen Unggul 

4. Harga dari setiap produk yang dijual 

5. Speesifikasi setiap produk 

D.  Teknik Pengumpulan Data 
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1. Wawancara yang dilakukan langsung kepada pemilik UD Plasma Panen Ungul. 

2. Identifikasi kebutuhan dan tantangan user, yang terdiri dari : 

a. Mencatat produk yang belum memilki harga pasti 

b. Mencatat semua manfaat dari setiap produk 

c. Mengambil gambar produk yang tersedia di UD Plasma Panen Unggul 

3. Identifikasi proses bisnis setelah adanya website 

E. Teknik Analisis Data 

1. Perumusan masalah 

Pada tahapan ini penulis merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Dan 

disini peneliti merumuskan 2 rumusan masalah yaitu Bagaimana kebutuhan data dan 

tantagan untuk desain web bagi UMKM UD Plasma Panen Unggul dan Bagaimana desain 

produk disclosure berbasis website untuk UD Plasma Panen Unggul 

2. Studi literatur 

Pada tahapan ini peulis melakukan kajian pustaka yaitu mempelajari jurnal-jurnal atau 

buku mengenai penelitian yang dilakukan. 

3. Pengumpulan data 

Pada tahapan ini penelis melakukan pengumpulan data, dimana penulis harus mendapatkan 

semua data yang dibutuhkan dalam merancang sistem 

4. Analisa dan perancangan 

Pada tahapan ini penulis melakukan analisis dan prancangan sistem informasi sesuai 

dengan kebutuhan, dengan menggunakan metode waterfall adapun tahapan dari metode 

waterfall yaitu sebagai berikut : 

a. Analisis 
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Pada tahapan analisis yang dilakukan oleh  penulis adalah analisis kebutuhan dari 

sistem yang akan dibuat melihat data-data yang ada pada sistem pada analisis ini 

kebutuhan data-data yang dibutuhkan adalah data naama produk, harga produk, 

spesifikasi produk yang tersedia di UD Plasma Panen Unggul. 

b. Design  

Pada tahapan ini dilakukannya perancangan sistem yang akan dirancang dengan tujuan 

memberikan gambaran apa yang akan dilakukan oleh website dan bagaimana 

tampilannya.  

c. Implementasi 

Pada tahapan ini adalah tahapam implementasi dari design website yang telah 

dirancang . Pada tahapan ini dilakukannya proses pembuatan website. 

d. Pengujian 

Pada tahapan ini dilakukannya pengujian sistem apakah sistem yang telah dirancang 

berjalan dengan apa yang direncanakan   
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