
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan dalam memperoleh

berbagai data untuk diproses menjadi informasi yang lebih akurat sesuai

permasalahan yang akan diteliti. Mendeskripsikan masalah yang dilengkapi

dengan penyajian diagram alur pelaksanaan penelitian untuk memudahkan dalam

memahami tahapan penelitian. Metode yang digunakan dalam penyelesaian

penelitian tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Penilaian

Reward Dengan Menggunakan Technique For Order Preference By Similarity

To Ideal Solution (TOPSIS) Studi Kasus PT. Vadhana International” dapat

dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian
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3.1 Perumusan Masalah

Merumuskan masalah tentang Reward Karyawan dan mencari tahu

permasalahan yang terjadi dan kemudian dirumuskan oleh suatu sistem penilaian

terkomputerisasi.

3.2 Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan pengumpulan data tentang Reward Pegawai /

Karyawan. Semua tahap pada proses pengumpulan data tersebut diperoleh dari

wawancara, observasi, dan studi pustaka.

1. Wawancara (Data Primer)

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara

personal. Proses wawancara dilakukan kepada pimpinan kepala Team HRD.

Wawancara yang dilakukan tentang prosedur Reward Kepegawaian dan

kriteria yang digunakan.

2. Observasi (Observation)

Observasi yang dilakukan adalah mengumpulkan data tentang aspek

penilaian Reward Kepegawaian dengan memberikan criteria pegawai

kepada Team HRD untuk  dinilai karena kriteria tersebut termasuk salah

satu kriteria penilaian Reward Kepegawaian serta wawancara dengan pihak

Tim Leader. Maka dari observasi ini didapatkanlah gambaran tentang

permasalahan yang akan diteliti.

3. Studi Pustaka (Library Research)

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel,

dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

dibahas.
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3.3 Analisa Sistem

Analisa sistem dalam tugas akhir ini terbagi dua, yaitu analisa sistem lama

dan analisa sistem baru.

3.3.1 Analisa Sistem Lama

Analisa sistem lama adalah menganalisa sistem yang sedang

diterapkan di PT. Vadhana International. Penilaian dilakukan dengan cara

mencari median dari nilai-nilai yang sebelumnya didapatkan dari penilaian

Leader, lalu nilai diolah dengan menggunakan perhitungan secara tertulis

(manual), sehingga membuat proses penilaian yang cukup lama untuk

menghitung median dari beberapa penilaian di setiap kriteria.

3.3.2 Analisa Sistem Baru

Analisa sistem baru adalah menganalisa sistem yang akan dibangun

dengan menerapkan metode TOPSIS. Adapun analisa sistem baru yang akan

digunakan meliputi:

a. Analisa subsistem metode (TOPSIS)

1. Menyusun matriks keputusan ternormalisasi.

2. Menyusun matriks ternormalisasi terbobot.

3. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif.

4. Mengukur jarak alternatif solusi ideal positif dan solusi ideal

negatif.

5. Menghitung kedekatan relatif dengan solusi ideal.

6. Mengurutkan pilihan.

b. Analisa subsistem dialog (DFD)
Menganalisa struktur menu sistem dengan bantuan pemodelan

DFD (Data Flow Diagram).

c. Analisa subsistem data (ERD)
Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap data-data yang

diperlukan agar sistem dapat berjalan sesuai harapan yang dimodelkan

ke dalam ERD (Entity Relationship Diagram).
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Dengan adanya analisa di atas, dapat diketahui kebutuhan sistem dengan

meneliti dari mana data berasal, bagaimana aliran data menuju sistem, bagaimana

operasi sistem yang ada dan hasil akhirnya

3.4 Perancangan Sistem

Tahap perancangan Sistem Penilaian Reward Karyawan merupakan tahapan

dalam membuat rincian sistem dari ketiga subsistem (basis data, model, dan

komunikasi atau dialog) agar dimengerti oleh pengguna (User).

1. Tahapan rancangan dari subsistem basis data adalah merancang tabel

basis data yang akan digunakan pada sistem penilaian Reward

Kepegawaian yang akan diterapkan.

2. Tahapan subsistem model adalah merancang flowchart dan pseudocode

sistem dengan menerapkan model TOPSIS.

3. Tahapan subsistem komunikasi atau dialog adalah merancang tampilan

antar muka sistem (User Interface) dan struktur menu.

3.5 Implementasi Dan Pengujian

3.5.1 Implementasi

Setelah tahap analisa sistem dan perancangan sistem selesai, tahap

berikutnya adalah implementasi. Pada proses implementasi ini akan

dilakukan pembuatan modul-modul yang telah dirancang dalam tahap

perancangan ke dalam bahasa pemrograman. Pada tahap implementasi

inilah dilakukan coding atau pengkodean sehingga sistem siap untuk

dioperasikan.

Implementasi sistem akan dilakukan dengan spesifikasi berikut :

1. Perangkat Keras (Hardware)

a. Processor : Intel core i3

b. Memory : RAM 2GB DDR2

c. Hard disk : 500 GB

d. Piranti masukkan : Mouse dan Keyboard
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2. Perangkat lunak (Software)

a. Sistem Operasi : Windows 7 Ultimate

b. Bahasa pemograman : PHP

c. Tools perancangan : Notepad ++

d. Tools pendukung : Xampp v3.2.1

e. Database : MySQL

f. Web browser : Mozilla Firefox

3.5.2 Pengujian Sistem

Pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi akan dijalankan. Tahap

pengujian diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem dapat dijalankan

sesuai dengan tujuan. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan

sistem yang akan  dibuat dan tabel pengujian yaitu menginputkan komposisi

nilai kriteria yang berbeda pada tiap pengujiannya dalam bentuk tabel.

Pengujian dilakukan dengan metode pengujian Black Box dan User

Acceptance Test.

a. Metode Pengujian Black Box.

Metode ini berpusat pada fungsional perangkat lunak yang

digunakan. Tujuan metode ini adalah menemukan kesalahan-

kesalahan seperti :

1. Fungsi-fungsi yang tidak sesuai, atau hilang.

2. Kesalahan atau kekeliruan Interface.

3. Kesalahan performansi sistem.

4. Kesalahan pengaksesan database atau struktur data yang

digunakan.

5. Kesalahan inisialisasi (proses mulai) atau terminasi (proses

selesai / akhir).
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b. Metode Pengujian User Acceptance Test.

User Acceptance Test merupakan pengujian dengan menyebarkan

kuesioner kepada pengguna sistem untuk menilai apakah sistem dapat

membantu dalam menyelesaikan permasalahan.

3.6 Kesimpulan Dan Saran

Dalam tahap ini dapat ditentukan kesimpulan terhadap hasil pengujian yang

telah dilakukan. Untuk mengetahui apakah implementasi sistem yang telah

dirancang / dibangun dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang

diinginkan sehingga dapat bermanfaat, serta memberikan saran-saran untuk

menyempurnakan dan mengembangkan penelitian selanjutnya.


