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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode 

penelitian agar memperoleh data yange tepat dan akurat guna memperoleh analisa 

sistem yang akan dibuat. 

3.1. METODE PENGUMPULAN DATA 

3.1.1. Metode Pengumpulan Data Primer 

Agar  dalam penelitian nantinya dapat diperoleh  data - data 

yang memiliki relevansi pada kasus yang dibahas penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. 

a. Metode Observasi 

Penulis melakukan kunjungan langsung ke kantor PT. 

Wijaya Surya Buana Boyolali. Hal ini dilakukan agar penulis 

mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam sistem 

penggajian. Melalui observasi ini, penulis mendapatkan data 

pada bagian penggajian karyawan berupa informasi mengenai 

perusahaan. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada pihak instansi atau karyawan perusahaan yang 

berkompeten dan berkaitan dengan sistem penggajian 

perusahaan. Pada metode ini penulis mengajukan pertanyaan 
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kepada bagian kasir penerima setoran driver, bagian 

administrasi, dan menejer Boyolali Taksi, sehingga yang 

didapatkan berupa informasi proses perhitungan penggajian 

driver maupun karyawan menejemen di Boyolali Taksi 

Boyolali. 

c. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca 

dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Dari metode tersebut, penulis mendapatkan data berupa 

dokumen form setoran, print out contoh slip gaji, form lembur, 

dan berbagai dokumen yang terkait dengan penggajian 

karyawan. 

3.1.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Pembuatan skripsi juga meggunakan data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara 

mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi serta 

pengetahuan yang berasal dari buku dan literatur yang 

berhubungan dengan perancangan aplikasi administrasi 

penggajian berbasis multiuser. 

3.2. ANALISA SISTEM 

“Analisa sistem adalah analisis nilai informasi yang utuh ke 

dalam bagian bagian komponenya dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan - permasalahan, 
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hambatan yang terjadi dan kebutuha yang diharapkan, sehingga dapat 

diusulkan perbaikan-perbaikannya” (Jogiyanto, H.M., 2001) 

Tujuan dengan adanya analisis sistem bahwa data dapat diberi 

makna yang  berguna dalam memecahkan masalah – masalah penelitian.    

Analisis data yang digunakan meliputi pengkajian terhadap keseluruhan 

data yang ada pada bagian menejemen mengenai perancangan aplikasi 

administrasi penggajian karyawan berbasis multiuser pada Boyolali Taksi 

Boyolali. 

3.3. PERANCANGAN INTERFACE 

Pada tahap ini dilakukan perancangan bentuk interface program 

yang dibuat yaitu aplikasi administrasi penggajian karyawan berbasis 

multiuser. Perancangan sistem ini dibuat dengan tujuan agar pemakai 

mudah mengerti (userfriendly). Perancangan interface ini meliputi 

perancangan desain input dan desain output yang diinginkan serta letak 

menu yang terdapat dalam program nantinya. 

3.4. PERANCANGAN BASIS DATA 

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan antara satu dengan lainnya. Basis data (database)  

merupakan komponen yang penting dalam sistem. Pada tahap ini akan 

dilakukan suatu perancangan basis  data. Perancangan basis  data yang 

dilakukan adalah dalam  bentuk  pembuatan  diagram  alur data yang 

telah disempurnakan setelah dilakukan analisa kebutuhan sistem dan 

perancangan sistem yang meliputi pembuatan bagan alir dokumen, 
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Diagram Konteks (Context Diagram), Hirearchy Input Process Output 

(HIPO), Entity Relationship Diagram (ERD), Diagram Arus data (Data 

Flow Diagram), Desain Input - Output, Kamus Data (Data Dictionary). 

3.5. PERANCANGAN PROGRAM DAN IMPLEMENTASI 

Perancangan program ini menggunakan metode waterfall., Metode 

waterfall menekankan pada sebuah keterurutan dalam proses 

pengembangan perangkat lunak. Metode ini adalah sebuah metode yang 

tepat untuk membangun sebuah perangkat lunak yang tidak terlalu besar 

dan aumber daya manusia yang terlibat dalam jumlah yang terbatas. 

 

Gambar 3.1. Diagram Proses Waterfall 

Tahapan pada metode waterfall adalah: 

a. Anallisa kebutuhan yang merupakan tahap awal pengembangan 

perangkat lunak. 

b. Analisis sistem yang bertujuan untuk menjabarkan segala sesuatu 

yang nantinya akan ditangani oleh perangkat lunak. 
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c. Perancangan perangkat lunak yang merupakan proses multi langkah 

dan berfokus pada beberapa atribut perangkat lunak yang berbeda 

yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan detil algoritma. 

d. Implementasi adalah tahap yang mengkonversi apa yang telah 

dirancang sebelumnya ke dalam aebuah bahasa yang dimengerti 

komputer. 

e. Pengujian yang digunakan adalah metode black box dan validitas. 

f. Perawatan dapat diartikan sebagai tahap penggunaan perangkat lunak 

yang disertai dengan perawatan dan perbaikan. 

 

3.6.  PENGUJIAN  

Merupakan tahap akhir untuk mengetahui seberapa layak aplikasi 

administrasi laboratorium tersebut. Apakah dapat dijalankan tanpa error 

dan dapat dijalankan secara baik sesuai dengan tujuan pembuatan 

aplikasi. Pada tahap pengujian ini penulis menggunakan dua metode 

pengujian program, yaitu pengujian fungsionalitas mengguanakan Black 

Box dan pengujian Validitas.  

3.6.1. Pengujian Black Box 

Tahap pengujian yang dilakukan dengan mengamati 

fungsionalitas hasil eksekusi program melalui tabel uji yang telah 

disiapkan. Pengujian black box dimaksudkan untuk menemukan 

kesalahan dalam bebrapa kategori, diantaranya: 

- Fungsi-fungsi yang salah atau hilang 

- Kesalahan interface 

- Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 



23 
 

- Kesalahan perfoma 

- Kesalalahan inisialisasi dan terminasi 

Dalam pengujian program Aplikasi Administrasi Penggajaian 

Karyawan Boyolali Taksi Boyolali, penulis menyiapkan beberapa 

variabel yang akan diuji menggunakan black box yaitu login, 

input data karyawan, input data transaksi lembur, input data 

penggajian driver, dan input data user baru.  

3.6.2. Pengujian Validitas 

Tahap pengujian yang dilakukan dengan mengamati perbandingan  

perhitungan manual dengan perhitungan dari aplikasi yang telah 

dibuat. Jika proses perhitungan manual dengan yang dihasilkan 

program hasilnya sama, maka bisa dikatakan jika pengujian 

validitas ini berhasil. Dalam pengujian validitas ini, penulis 

membandingkan perhitungan input, proses, dan output dari 

variabel setoran driver Boyolali Taksi Boyolali. 


