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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data utama yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi 

penerimaan karyawan yaitu berupa pengalaman bekerja, pendidikan, 

wawancara, dan Nilai Tes. 

b. Data Sekunder 

Data variable yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam 

pembuatan aplikasi penerimaan karyawan yang meliputi, pengertian dan 

unsur-unsur dalam pembuatan logika fuzzy metode tsukamoto, dan 

komponen-komponen sistem penunjang keputusan. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

a. Metode wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mangadakan tanya jawab 

(wawancara) dengan direktur mengenai penerimaan karyawan baru, baik 

itu mengenai prosedur dalam menyeleksi calon karyawan dan juga 

informasi-informasi lain yang berkaitan dengan penerimaan karyawan 

baru dalam perusahaan. 

b. Metode observasi 

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan peninjauan langsung 

pada objek penelitian serta melakukan pencatatan mengenai hal-hal dan 

semua kejadian yang berhubungan dengan penerimaan karyawan baru. 

Observasi dilakukan di perusahaan CV. Dharma Aksara. 
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3.3 Teknik Penelitian 

a. Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah tahap identifikasi kebutuhan suatu sistem 

yang akan dibangun, kemudian dicari kekurangan dan kelemahan yang 

ada pada sistem tersebut dengan konsep berorientasi objek menggunakan 

UML (Unified Modeling Language) pada bagian diagram use case, 

diagram kelas, dan diagram objek. 

b. Desain Sistem 

Desain sistem adalah tahap pemetaan kebutuhan suatu sistem yang 

akan dibangun dengan konsep berorientasi objek desain pemodelan 

dengan menggunakan UML (Unified Modeling Language) agar lebih 

mudah dalam implementasinya dan dapat mendeteksi permasalahan pada 

saat pembuatan sistem. 

1) Desain input 

Desain input merupakan masukan ke dalam sistem yang akan 

dibangun. Bahan mentah masukan adalah data-data yang diambil 

dari calon karyawan. 

2) Desain output 

Desain output merupakan keluaran yang dihasilkan dari proses 

masukan yang sebelumnya melalui suatu proses. 

3) Desain database 

Desain database merupakan tempat yang digunakan untuk 

menentukan data-data apa saja yang dibutuhkan oleh sistem.  
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4) Logika fuzzy metode tsukamoto 

Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang 

berbentuk IF-THEN harus direpresentasikan dengan suatu himpunan 

fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, 

output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan dengan tegas 

(crisp) berdasarkan α-predikat (fire strength). Hasil akhirnya 

diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. 

c. Implementasi 

Implementasi merupakan tahap pembuatan sistem yang akan 

dibangun dengan perancangan yang telah dibuat sebelumnya ke dalam 

kode-kode program sesuai dengan algoritma fuzzy metode tsukamoto 

dan bahasa pemrograman vb.NET 

d. Pengujian  

Setelah aplikasi selesi dibuat, kemudian dilakukan pengujian 

terhadap aplikasi tersebut. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian 

black box dan pengujian validasi. Dimana pengujian black box 

merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari 

perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan 

melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Sedangkan 

pengujian validasi digunakan untuk mengetahui apakah program yang 

dibuat valid atau tidak. Pengujian validitas dilakukan dengan 

membandingkan hasil perhitungan program dengan hasil perhitungan 

manual. Perbandingan kesalahan dari perhitungan tersebut yakni 0,01. 

 


