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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis sistem yang berupa 

permasalahan yang ada dan ingin diselesaikan beserta solusi yang ditawarkan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Pada bab ini dijabarkan pula secara lengkap 

desain dari sistem aplikasi crowdfunding untuk sineas film berbasis website. 

3. 1.  Analisis

Setelah melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara 

dengan beberapa para beberapa narasumber yang expert di bidangnya bahwa 

penulis menemukan problem permasalahan yang sama yakni terkait banyak para 

sineas film rintisan ini ketika baru akan membuat atau ingin melanjutkan karyanya 

mengalami kesulitan untuk mendanai proyeknya tersebut. Biasanya proyek yang 

akan atau sudah dikerjakan kebanyakan tidak dapat diselesaikan karena terbatas 

dana dalam pembuatan film tersebut. Maka daripada itu peneliti memberikan solusi 

dengan melakukan penelitian sekaligus membuat website crowdfunding yang 

berperan sebagai perantara penggalangan dana antara sineas film dengan publik. 

Adapun manfaat lain yang dapat diperoleh yakni website ini membantu para sineas 

film dalam mempromosikan konsep proyek film milik mereka kepada publik 

khususnya para penikmat film untuk mendapatkan pendanaan. 

3. 2.  Desain Sistem

Pada bagian ini menjelaskan tentang desain sistem yang akan diterapkan 

pada proses perancangan platform crowdfunding Sineas Kolektif. 
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3. 2. 1. Desain Arsitektur Sistem 

Desain Arsitektur Sistem merupakan gambaran dari keseluruhan rangkaian 

sistem yang dijalankan pada sebuah aplikasi yang dikembangkan. Berikut adalah 

desain arsitektur dari platform Sineas Kolektif. Gambar desain arsitektur dapat 

dilihat pada gambar 3.1. 

Gambar 3.1. Arsitektur Sistem 

Aplikasi yang akan dibuat ini akan menggunakan arsitektur sistem client 

dan server. Arsitektur sistem ini akan memungkinan user untuk dapat mengakses 

website dan memberikan input yang akan disimpan di dalam server. Bagian client 

merupakan bagian dimana user mengakses website dengan menggunakan 

perangkatnya seperti PC, smartphone, dan laptop melalui browser. User secara 

umum dapat melihat campaign dan polling pada website. User yang telah mendaftar 

dapat melihat histori, wallet dan rating pada website, selain fitur-fitur sebelumnya. 
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Bagian server merupakan tempat penyimpanan seluruh data website. Saat 

user melakukan aktivitas yang memasukkan data maka data tersebut akan disimpan 

di database. Database yang digunakan adalah MySQL. Aktivitas tersebut meliputi 

ketika melakukan sign up, melakukan donasi, membuat campaign, membuat 

polling, dan mengisi polling. Konten website yang ditampilkan kepada user juga 

disimpan di bagian ini. Database dari website disimpan menggunakan Virtual 

Private Server (VPS). 

3. 2. 2. Desain Database 

Desain pada database yang digunakan dalam website Sineas Kolektif 

digambarkan melalui ER Diagram dengan menggabungkan beberapa entity. 

Database terdiri dari User, Campaign, Polling, Donation, Vote, Polling Option dan 

Campaign Package. Database sistem website Sineas Kolektif dapat dilihat pada 

gambar dibawah sebagai berikut. 

Gambar 3.2. Desain Database 
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Pada bagian user 

• id 

• first_name 

• last_name 

• gender  

• username 

• email 

• password 

• birthdate 

• role 

• status 

• address 

• city_town 

• state 

• postal_code 

• phone_number 

• photo 

• created_date 

Pada bagian campaign 

• id 

• title 

• desc 

• end_date 

• release_date 

• created_date 

• status 

• omage 

• popularity  

Pada bagian polling 

• id 

• title 

• desc 

• end_date 

• created_date 

• status 

• image  

Pada bagian donation 

• id • idCampaign 
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• idPackage 

• idUser 

• image 

• created_date 

Pada bagian vote 

• id 

• idPolling 

• idOption 

• idUser 

• created_date 

Pada bagian campaign_packkage 

• id 

• idCampaign 

• title 

• price 

• qty 

• desc 

• image

Pada bagian polling_option 

• id 

• idPolling 

• text 

• created_date 
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Gambar 3.3. Koneksi Database 

Gambar 3.4. Tampilan database dalam VPS 

3. 2. 3. Desain UML 

UML (Unified Modelling Language) adalah sekumpulan alat yang 

digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak 

berbasis objek. UML juga menjadi salah satu cara untuk memepermudah dalam 

pengengembangan sistem aplikasi yang berkelanjutan. UML juga menjadi salah 

satu alat bantu bagi para developer dalam melakukan transfer ilmu tentang sistem 

atau aplikasi tang akan di kembangkan dari satu developer ke developer lain serta 

mempermudah juga juga bukan hanya terhadap para developer sendiri akan tetapi 

bisa ke semua orang yang memahami UML karena hanya melihat model yang 

tentunya akan membantu dalam pemahaman. 
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3. 2. 4. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan sebuah model dari sistem aplikasi yang 

memiliki aktor dan kegiatan. Use Case Diagram juga merupakan sebuah gambaran 

ringkasan aktivitas dari pengguna. Aplikasi yang dibuat pada Tugas Akhir ini 

merupakan aplikasi crowdfunding berbasis website. Dalam Tugas Akhir ini use 

case melibatkan beberapa aktor dengan prosedur yang telah ditentukan, seperti 

ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 

Gambar 3.5. Use Case Diagram Campaigner 

Berdasarkan use case diagram yang tertera di atas merupakan kebutuhan 

pengguna Campaigner. 

1) User Campaigner dapat membuat campaign 

2) User Campaigner dapat melihat campaign 

3) User Campaigner dapat membuat polling 

4) User Campaigner dapat melihat polling 
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Gambar 3.6. Use Case Diagram Donater 

Berdasarkan use case diagram yang tertera di atas adalah kebutuhan 

pengguna Campaigner diantaranya adalah sebagai berikut; 

1) User Donater dapat melakukan campaigner 

2) User Donater dapat mengisi polling 

3) User Donater dapat melihat campaigner 

4) User Donater dapat melihat polling  

Gambar 3.7. Use Case Diagram Admin 
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Berdasarkan pada gambar use case diagram di atas, yang merupakan 

kebutuhan pengguna admin, diantaranya adalah; 

1) Admin donasi campaign 

2) Admin dapat melakukan pengisian polling 

3) Admin dapat melakukan approval  

Gambar 3.8. Use Case Diagram Sineas Kolektif 

Berdasarkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing aktor 

memiliki arah tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Tugas utama admin adalah 

melakukan approval terhadap semua yang terkait dengan kebutuhan persetujuan 

dari admin, serta admin juga dapat melihat polling dan campaign yang ada pada 

website. Pada website terdapat aktor Donater, yang mana perannya dalam sistem 

adalah sebagai pemberi donasi ataupun pendanaan. Pemberian donasi dapat 

dilakukan ketika Donater tertarik pada campaign yang ada. Donater juga dapat 
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melakukan polling. Pada bagian Campaigner berfungsi sebagai pembuat campaign 

serta dapat membuat polling yang akan di-vote oleh pengunjung (member) ataupun 

Donater yang ada. 

3. 2. 5. Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan bentuk visual dari suatu prosedur kerja yang 

berfungsi untuk menggambarkan alur sistem pada setiap aktivitas yang ada pada 

aplikasi dan dapat dilakukan oleh pengguna. Berikut ini merupakan beberapa 

activity diagram dari aplikasi crowdfunding untuk sineas film berbasis website. 

Beberapa activity diagram yang menggambarkan rangkaian kerja dari 

masing-masing prosedur yang terdapat pada sistem, sehingga pada penelitian ini 

terdapat beberapa activity diagram yang ditentukan, diantaranya terdapat pada 

gambar-gambar di bawah ini: 

1) Membuat Campaign 

Gambar 3.9. Activity Diagram membuat Campaign 
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Pengguna dapat melakukan klik pada button “buat campaign”. Setelah itu 

sistem akan menampilkan tampilan layal berupa formulir campaign untuk 

dilakukan pengisian. Setelah itu pengguna melakukan pengisian formulir 

untuk campaign yang akan dibuat, kemudian melakukan submit ke dalam 

sistem. Selanjutnya sistem merespon dengan melakukan pemrosesan 

terhadap formulir pembuatan campaign yang akan dibuat kemudian 

penyimpanan kedalam database dengan status “pending”. Setelah semua 

proses dilakukan maka sistem akan menampilkan campaign di list 

campaign pada dashboard. 

2) Membuat Polling 

Gambar 3.10. Activity Diagram membuat Polling 

Pengguna dapat melakukan klik pada button “buat polling”. Setelah itu 

sistem akan menampilkan tampilan layar berupa formulir polling. Setelah 
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itu pengguna mulai melakukan pengisian formulir untuk polling yang akan 

dibuat kemudian melakukan submit ke dalam sistem. Sistem merespon 

dengan melakukan pemrosesan terhadap formulir pembuatan campaign 

yang akan dibuat kemudian menyimpan kedalam database dengan status 

“pending”. Setelah semua proses dilakukan maka sistem akan menampilkan 

polling baru pada dashboard. 

3) Mengisi Polling 

Gambar 3.11. Activity Diagram mengisi Polling 

User melakukan klik pada polling yang ingin diisi pada halaman home. 

Sistem akan melakukan pemrosesan pada data polling yang sudah diisi oleh 

user yang kemudian dilakukan penyimpanan. Database kemudian 
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melakukan pengiriman data polling yang sudah tersimpan untuk 

ditampilkan oleh sistem. Berdasarkan tampilan dari sistem berupa data 

polling. 

4) Melihat Campaign 

Gambar 3.12. Activity Diagram melihat Campaign 

Pada aktivitas ini dimulai dari user / pengguna melakukan klik pada 

campaign yang ingin dilihat pada home / campaign, sistem akan melakukan 

proses data campaign yang telah dipilih oleh user. Database akan 

mengirimkan data campaign pada sistem untuk ditampilkan, sistem 

menampilkan campaign dari database kepada user. 
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5) Melihat Polling 

Gambar 3.13. Activity Diagram melihat Polling 

Pada aktivitas ini dimulai dari user / pengguna melakukan klik pada polling 

yang ingin dilihat pada home / campaign, sistem akan melakukan proses 

data polling yang telah dipilih oleh user. Database akan mengirimkan data 

polling pada sistem untuk ditampilkan, sistem menampilkan polling dari 

database kepada user. 
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6) Memberi Donasi 

Gambar 3.14. Activity Diagram memberi Donasi 

Activity Diagram memberi Donasi menjelaskan alur aktivitas sistem dalam 

melakukan pemberian donasi. Aktivitas dimulai ketika Donater akses 
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halaman campaign dan mulai melakukan pendonasian dengan mengklik 

button “donasi” pada campaigner yang sudah dipilih. Sistem menampilkan 

halaman donasi campaign beserta pilihan paket donasi (pembelian 

merchandise), Donater memilih paket donasi dan melakukan pengisi data 

donasi, sistem menampilkan halaman check out pembayaran yang kemudian 

oleh user memilih pembayaran yang diinginkan dan menekan klik pada 

button “bayar sekarang”, sistem akan memproses data transaksi donasi dan 

menampilkan halaman verifikasi transaksi donasi. Donater melakukan 

transaksi pembayaran dan melakukan upload bukti pembayaran, sistem 

melakukan verifikasi pembayaran donasi, jika sudah terbayar maka sistem 

akan memproses data transaksi serta pada database akan dilakukan 

penyimpanan data transaksi, sistem akan menampilkan invoice transaksi. 

Sebaliknya jika belum melakukan pembayaran maka sistem secara otomatis 

akan membatalkan transaksi. 
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7) Proses Appoval 

Gambar 3.15. Activity Diagram proses Approval 

Pada proses ini dimulai dengan admin melakukan klik pada menu review 

campaigner di dashboard yang selanjutnya sistem akan menampilkan 

campaign yang akan ditinjau, admin melakukan peninjauan berdasarkan 
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tampilan dari sistem terhadap campaigner yang dipilih. Jika sudah sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang ada pada pembuatan campaign maka 

sistem akan memproses campaign untuk diaktifkan dan pada database akan 

dilakukan penyimpanan data campaigner baru dengan status “active”. 

Selanjutnya campaigner yang sudah aktif akan ditampilkan oleh sistem 

pada home/campaign. Jika sebaliknya tidak sesuai dengan syarat dan 

ketentuan dalam pembuatan campaign baru maka sistem akan memproses 

data campaig untuk dinonaktifkan dan selanjutnya akan disimpan pada 

database dengan status “rejected” dan admin akan memberikan review 

kenapa campaigner tersebut ditolak. 

3. 2. 6. Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD merupakan sebuah diagram model yang menjelaskan hubungan tiap 

tabel atau data yang ada pada basis data yang saling terkait dan mempunyai relasi 

antar tabelnya. Pada ERD dapat digolongkan ke dalam dua model yakni conceptual 

model dan physical model. 
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Gambar 3.16. Entity Relationship Diagram 

3. 2. 7. Desain User Interface 

Tampilan antarmuka pengguna dibuat untuk memudahkan pengguna 

berinteraksi dengan sistem. Aplikasi yang baik adalah aplikasi yang memiliki User 

Interface (UI) yang dapat dipahami dan digunakan dengan mudah oleh 

penggunanya. Dalam desain interface, dijelaskan mengenai interface awal dari 

sistem aplikasi crowdfunding Sineas Kolektif, meliputi penggambaran tiap-tiap 

tampilan yang ada pada sistem ini dan fungsi dari masing-msing komponen yang 

ada dalam tampilan tersebut. 

1) Desain Halaman Visitor (Umum) 

Tampilan utama halaman pengunjung terdiri dari header,konten, halaman, 

dan footer. Header berisi logo dan bar navigasi menu utama diantaranya 
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Home, drop down menu, dan berisi button login dan daftar pengguna baru. 

Berikut adalah desain setiap halaman.  

• Desain Halaman Home 

Pada tampilah halaman home, terdapat campaign dan polling yang terbaru. 

Kemudian terdapat kolom kategori untuk memilik beberapa campaign 

ataupun polling yang akan ditampilkan pada halaman dashboard. 

Gambar 3.17. Desain Halaman Home 
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• Desain Halaman Sign Up 

Gambar 3.18. Desain Halaman Sign Up 

• Desain Halaman Sign In 

Gambar 3.19. Desain Halaman Sign In 
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• Desain Halaman Campaign 

Gambar 3.20. Desain Halaman Campaign 
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• Desain Halaman Polling 

Gambar 3.21. Desain Halaman Polling 

2) Desain Halaman User (Member) 

Pada desain halaman ini meruapakan gambaran bagi pengguna tetap 

(member) yang dimana tampilan pada halaman user (member) terdiri dari 

halaman dashboard, halaman profile, halaman campaign dan halaman 

polling 
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• Desain Halaman Dashboard 

Gambar 3.22. Desain Halaman Dashboard 

• Desain Halaman Profile 
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Gambar 3.23. Desain Halaman Profil pada Dashboard 

• Desain Halaman Campaign 

Gambar 3.24. Desain Halaman Campaign (member) 
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• Desain Halaman Polling 

Gambar 3.25. Desain Halaman Polling (member) 

3. 3.  Nilai Entrepreneurship 

3. 3. 1. Business Model Canvas 

Business Model Canvas merupakan sebuah model yang menjelaskan 

mengenai bagian-bagian penting dari sebuah bisnis. Bagian-bagian yang terdapat 

dalam Business Model Canvas (BMC) yaitu terdiri dari Value Proposition, 

Customer Relationship, Customer Segments, Key Partners, Key Activities, Key 

Resources, Channels, Revenue Stream, dan Cost Structure. Di bawah ini akan 

ditampilkan model bisnis yang dapat dilihat pada tabel di bahwah seperti berikut. 
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Tabel 3.1. Business Model Canvas Sineas Kolektif 

Key Partners Key Activities Value Proposition 
Customer 

Relationship 
Customer Segments 

Investor 

Venture Capital 

Development 

platform website 

Marketing 

online & offline 

Platform crowdfunding 

yang menghubungkan 

antara para Sineas 

perfilman dengan para 

penikmat film untuk 

mendapatkan 

pendanaan 

Long term 

engagement 

Automated service 

Customer support 

Review, rating, dan 

feedback 

Sineas film rintisan / 

lokal (produser & 

sutradara) 

 

Penikmat film 

(donatur) 

 

Key Resources Channels 

Platform 

Profil user 

Traffic 

 

Website 

Sosial media 

Blog 

 

Cost Structure Revenue Stream 

Fixed cost 

Domain & hosting 

Human resources 

 

Variable cost 

Marketing online & offline 

10% profit sharing dari campaign yang sukses 

(kecuali amal) 

• Value Proposition  

Nilai yang didapatkan dengan adanya aplikasi crowdfunding berbasis 

website ini adalah Platform crowdfunding yang menghubungkan antara para 

sineas perfilman dengan para penikmat film untuk mendapatkan pendanaan 

dalam pembuatan film. 

• Customer Relationship 
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Long term engagement, automated service, customer support, review, 

rating, dan feedback. 

• Channels 

Channels melalui media informasi digital yang dapat membantu 

mendapatkan dana menyebarkan penelitian tentang investasi crowdfunding 

website, sosial media, blog. 

• Customer Segments 

Platform investasi crowdfunding saat ini masih termasuk segmented market 

karena masih terbilang baru di Indonesia. jika perkembangannya baik maka 

beberapa tahun ke depan dapat menjangkau segmen mass market sineas film 

rintisan / lokal (produser & sutradara) dan penikmat film (Donater). 

• Key Activities 

Keseluruhan aktivitas yang akan dilakukan yakni dimulai dengan 

melakukan Development platform serta melakukan website Marketing 

online & offline. 

• Key Resources 

Platform, Profil user, Traffic 

• Key Partners 

Sineas Kolektif membutuhkan investor dan Venture Capital (VC) untuk 

menjadi partner kerja sama dalam permodalan agar dapat menjalankan 

aktivitas operasionalnya. 

• Cost Structure 

Fixed cost: Domain & hosting dan human resources  
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Variable cost: Marketing online & offline 

• Revenue Streams 

Arus pemasukan diambil melalui 10% profit sharing dari campaign yang 

sukses kecuali campaign untuk amal. 

3. 3. 2. Opportunity Creation 

Sineas Kolektif adalah platform crowdfunding yang membantu dalam 

pencarian donasi bagi sineas perfilman yang ada di Indonesia. Fitur-fitur yang 

disediakan dapat mempermudah dalam mengoperasikan website tersebut. Dengan 

mengandalkan momentum dalam sebuah bisnis, Sineas Kolektif dapat selalu 

mengambil kesempatan peluang dalam pengembangan sehingga momen yang ada 

dapat dieksekusi dengan baik.  

3. 3. 3. Market Sensitivity 

Dalam mencapai market yang ditargetkan oleh perusahaan, dilakukan 

beberapa metode-metode yang bisa mempermudah untuk perkembangan 

perusahaan PT Kolektivitas Solidaritas. Salah satu faktor yang dapat 

memungkinkan memberikan pengaruh secara signifikan adalah penggunaan 

internet yang besar sehingga bisa dilakukan beberapa strategi yang ada dalam 

perusahaan.  

3. 3. 4. Creativity and Innovations 

Sineas Kolektif menyediakan layanan yang dapat digunakan setiap orang, 

khususnya untuk penggalangan dana atau donasi. Kreativitas dan inovasi menjadi 

hal yang utama bagi perusahaan dan bagi mitra perusahaan yang ada. 

  


