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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang terdiri dari 

kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu 

persoalan serta untuk menguji suatu hipotesis dalam mengembangkan prinsip-

prinsip umum. Fungsi dari sebuah penelitian adalah mencarikan penjelasdan 

serta jawaban terhadap suatu permasalahan serta memberikan alternatif bagi 

kemungkinan yang bisa digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. 

Sementara tujuan dari adanya penelitian adalah untuk menemukan ilmu 

pengetahuan baru, mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada, 

mencari tahu tentang suatu persoalan yang layak diteliti, memperoleh tujuan 

tentang persoalan yang ingin diketahui dan kemudian mencari solusinya. 

Untuk memperoleh data yang tepat serta akurat yang berguna dalam 

menyempurnakan sistem yang akan dikerjakan, maka penulis menggunakan 

beberapa metode teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data-data 

yang akan digunakan dalam proses pembuatan sistem. Adapun metode yang 

penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

3.1 Sumber Data 

3.1.1. Data Primer 

Data primer yang digunakan penulis antara lain: kriteria 

kualifikasi pendidikan, bidang dan posisi pekerjaan, status 

pelamar, umur, tipe pekerjaan, nilai indeks prestasi kumulatif 
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(IPK), nilai rata-rata ujian akhir nasional (UAN), pengalaman 

pekerjaan, dalam hal ini adalah kriteria yang di inginkan PT 

Kusumahadi Santosa.  

3.1.2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan penulis dalam kesempatan kali 

ini adalah data yang berasal dari jurnal, buku maupun internet 

yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

3.2.1. Studi Kepustakaan 

Dengan membaca dan memahami buku referensi atau sumber-

sumber yang lain yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk 

menunjang pembuatan Sistem Pendukung Keputusan  Penerimaan 

Karyawan pada PT Kusuma Hadi Santosa. 

3.2.2. Wawacara 

Dilakukan dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan 

HRD PT Kusuma Hadi Santosa untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi pada saat pembuatan Sistem 

Pendukung Keputusan  Penerimaan Karyawan pada PT Kusuma 

Hadi Santosa. 

3.3 Langkah Pembuatan Program 

Setelah menentukan metode yang akan digunakan, maka langkah-

langkah yang penulis lakukan dalam proses pembuatan program adalah 

sebagai berikut :  

1. Perencanaan Sistem 
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Pada tahapan perencanaan sistem, penulis melakukan beberapa 

langkah antara lain : 

a. Penentuan kriteria serta prioritas yang dibutuhkan sesuai dengan 

metode Simple Additive Weighting dalam memberikan 

rekomendasi penerimaan karyawan 

b. Pembuatan use case digram, activity diagram, dan sequence 

diagram. 

c. Perencanaan desain user interface sistem 

d. Pembuatan sistem yang akan penulis buat menggunakan 

pengembangan dari aplikasi PHP dengan database MySQL 

untuk menampilkan semua informasi yang telah terhimpun 

dalam satu web. 

2. Penerapan/Implementasi Sistem 

Dalam tahapan penerapan/implementasi sistem, penulis 

menggunakan software-software yaitu adobe dreamweaver cs 5.5 

untuk perancangan codingnya, enterprise architect untuk pembuatan 

konsepnya, dan menggunakan MySQL untuk databasenya. Adapun 

langkah yang digunakan dalam tahapan penerapan/implementasi 

sistem antara lain : 

a. Menggunakan metode Simple Additive Weighting untuk 

memberikan rekomendasi penerimaan karyawan yang 

diterapkan ke dalam sistem. 
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b. Menggunakan use case diagram, activity diagram, dan sequence 

diagram untuk diimplementasikan pada aplikasi yang akan 

dibuat nantinya.  

c. Implementasi web service dengan xampp serta database 

menggunakan MySQL. 

d. Implementasi rancangan user interface dan fungsi aplikasi ke 

dalam software menggunakan php. 

3. Pengujian dan Perbaikan Sistem 

Tahapan pengujian dilakukan dengan menggunakan penilaian secara 

kualitatif maupun kuantitatif dalam proses pencarian data karyawan. 

Untuk kuantitatif didasarkan tingkat akurasi pencarian data 

sementara untuk kualitatif didasarkan pada waktu akses pemrosesan 

data. Dalam tahapan perbaikan dilakukan dengan memperbaiki 

aplikasi dari kesalahan algortima maupun koding program.  

4. Pembuatan Laporan  

Pada tahapan ini, penulis mengerjakan pembuatan laporan secara 

utuh untuk sistem yang sudah dikerjakan dari pendahuluan sampai 

dengan kesimpulan. 

3.4 Langkah Melakukan Analisis 

Pengembangan aplikasi yang direalisasikan dengan bantuan 

komputer melalui suatu tahapan yang disebut sistem analisis dan desain 

sistem. Sistem analisis dan desain sistem bertujuan meningkatkan kerja 

organisasi dengan tujuan memperbaiki prosedur dan metode lebih baik. 

Dengan cara menganalisa sistem yang telah ada dengan tujuan untuk 
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merancang sistem-sistem baru atau diperbaharui dan membuat bagan 

perancangan sistem sesuai hasil analisa sistem sehigga akan diketahui 

kebutuhan sistem yang akan digunakan. 

3.4.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

penulis perlu menyiapkan kebutuhan perangkat keras 

(hardware) yang menunjang untuk pembuatan sistem. Adapun 

spesifikasi perangkat keras (hardware) minimal dari perangkat 

yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini adalah :  

1. Perangkat komputer dengan processor core I3 atau 

diatasnya. 

2. RAM (Read Only Memory) pada perangkat adalah 2 GB 

atau lebih besar. 

3. Storrage pada perangkat 320 GB atau lebih besar. 

3.4.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)  

Adapun perangkat lunak (Software) yang perlu disiapkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem operasi Windows disisni penulis menggunakan 

versi windows 7 untuk membuat dan menjalankan aplikasi 

yang akan diuat. 

2. Kebutuhan perangkat lunak pendukung lainya seperti 

Adobe Dreamweaver untuk menyusun coding,  Enterprise 

Architect (EAP) untuk mendesain dan membuat alur 

program. 
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3.5 Contoh Kasus Perhitungan SAW 

PT Kusumahadi Santosa akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 

5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Sedangkan posisi operator 

mesin hanya tersedia 2 orang.  

Kriteria benefit-nya adalah 

–      Jurusan (C1) 

–      Nilai UN (C2) 

–      Usia (C3) 

–      Status perkawinan (C4) 

–      Pengelaman Kerja (C5) 

Kriteria dan Pembobotan 

Teknik pembobotan pada kriteria dapat dilakukan dengan cara 

sederhana dengan memberikan nilai pada masing-masing secara langsung 

berdasarkan persentasi nilai bobotnya.  

Tabel 3.1 Tabel nilai dari setiap alternatif  pada setiap kriteria 

 

Calon 

Pegawai 

kriteria 

C1 C2 C3 C4 C5 

A1 3 4 5 5 3 

A2 4 4 5 5 3 

A3 5 5 5 5 4 

A4 2 4 5 5 3 

A5 1 4 5 5 4 
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Tabel 3.2 Tabel pembobotan (w) 

 

Kriteria Bobot 

C1 4 

C2 4 

C3 3 

C4 3 

C5 5 

 

Tabel 3.3 Tabel pembobotan alternatif terhadap kriteria di ubah kedalam 

bentuk matriks.  

 

3 4 5 5 3 

4 4 5 5 3 

5 5 5 5 4 

2 4 5 5 3 

2 4 5 5 4 

 

Kriteria benefitnya yaitu (C1, C2 dan C3). Untuk normalisai nilai, jika 

faktor kriteria benefit menggunakanan rumus 

Rii = ( Xij / max{Xij}) 

Dari kolom C1 nilai maksimalnya adalah ‘5’ , maka tiap baris dari kolom 

C1 dibagi oleh nilai maksimal kolom C1 

R11 = 3/5 = 0,6 

R21 = 4/5 = 0,8 

R31 = 5/5 = 1 

R41 = 2/5 = 0,4 

R51 = 1/5 = 0,2 
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Dari kolom C2 nilai maksimalnya adalah ‘5’ , maka tiap baris dari kolom 

C2 dibagi oleh nilai maksimal kolom C2 

R12 = 4/5 = 0,8 

R22 = 4/5 = 0,8 

R32 = 5/5 = 1 

R42 = 4/5 = 0,8 

R52 = 4/5 = 0,8 

Dari kolom C3 nilai maksimalnya adalah ‘5’ , maka tiap baris dari kolom 

C3 dibagi oleh nilai maksimal kolom C3 

R13 = 5/5 = 1 

R23 = 5/5 = 1 

R33 = 5/5 = 1 

R43 = 5/5 = 1 

R53 = 5/5 = 1 

Dari kolom C4 nilai maksimalnya adalah ‘5’ , maka tiap baris dari kolom 

C4 dibagi oleh nilai maksimal kolom C4 

R14 = 5/5 = 1 

R24 = 5/5 = 1 

R34 = 5/5 = 1 

R44 = 5/5 = 1 

R54 = 5/5 = 1 

Dari kolom C5 nilai maksimalnya adalah ‘4’ , maka tiap baris dari kolom 

C5 dibagi oleh nilai maksimal kolom C5 

R15= 3/4 = 0,75 
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R25 = 3/4 = 0,75 

R35 = 4/4 = 1 

R45 = 3/4 = 0,75 

R55 = 4/4 = 1 

Masukan semua hasil penghitungan tersebut kedalam tabel faktor 

ternormalisasi 

Tabel 3.4 Tabel ternormalisasi 

0,6 0,8 1 1 0,75 

0,8 0,8 1 1 0,75 

1 1 1 1 1 

0,4 0,8 1 1 0,75 

0,2 0,8 1 1 1 

 

Setelah didapat hasil, kemudian kalikan hasil tabel ternormalisasi dengan 

bobot kriteria dengan rumus dibawah ini 

.  

A1 =  (4 * 0,6) + (4 * 0,8) + (3 * 1 ) + (3 * 1) + (5 * 0,75) 

A1 = 15,35 

A2 =  (4 * 0,8) + (4 * 0,8) + (3 * 1 ) + (3 * 1) + (5 * 0,75) 

A2 =  16,15 

A3 =  (4 * 1) + (4 * 1) + (3 * 1 ) + (3 * 1) + (5 * 0,1) 

A3 = 19,00 

A4 =  (4 * 0,4) + (4 * 0,8) + (3 * 1 ) + (3 * 1) + (5 * 0,75) 

A4 = 14,55 

𝑽𝒊 = 𝒘𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

𝒓𝒊𝒋 

 

https://dikutandi.files.wordpress.com/2014/02/d.png
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A5 =  (4 * 0,2) + (4 * 0,8) + (3 * 1 ) + (3 * 1) + (5 * 0,1) 

A5 =  13,00 

Nah dari perbandingan nilai akhir maka didapatkan nilai sebagai berikut. 

A1 =  15,35 

A2 =  16,15 

A3 =  19,00 

A4 =  14,55 

A5 = 13,00 

Maka alternatif yang memiliki nilai tertinggi dan bisa dipilih adalah 

alternatif A3 dengan nilai 19,00 dan alternatif A2 dengan nilai 16,15. 


