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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS DATA 

3.1.1  Data Primer 

 Data primer yang dibutuhkan oleh penulis dalam membuat sistem 

pendukung keputusan dalam menentukan insentif diantaranya. 

a. Data karyawan yang bekerja di PT.Sami Surya Indah. 

b. Data absensi kehadiran karyawan.  

c. Data nilai kedisiplinan karyawan 

d. Data nilai sikap karyawan 

e. Data nilai loyalitas karyawan 

 

3.1.2 Data Sekunder 

 Data Sekunder yang dibutuhkan oleh penulis dalam membangun 

aplikasi  pendukung keputusan dalam menentukan insentif karyawan 

diantarnya. 

a. Data mengenai teori pendukung keputusan yang sesuai dengan kaidah-

kaidah yang berlaku dan benar. 

b. Data mengenai teori metode penentuan Preference Ranking 

Organization Method for Enrichment Evaluation. 

c. Data mengenai teori tentang pengertian insentif 

d. Data mengenai teori bahasa pemrograman berbasis web yang sesuai 

dengan kaidah-kaidah yang benar. 
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3.2 METODE PENGUMPULAN DATA 

Penulis dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode 

ilmiah yang benar. Sehingga proses pengumpulan data tersebut menjadi 

lebih baik. Karena data yang dihasilkan akan lebih tepat dan akurat. Adapun 

metode pengumpulan data meliputi. 

3.2.1 Metode Observasi 

Penulis melakukan kunjungan langsung ke PT.Sami Surya Indah. Hal 

tersebut dilakukan dengan tujuan agar penulis dapat mengetahui secara 

langsung proses penentuan calon penerima insentif bagi karyawan dengan 

metode yang sudah berjalan. Selanjutnya penulis akan menyusun langkah-

langkah yang sistematis dalam membuat sistem penentuan calon penerima 

insentif mengguakan metode Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluation. 

3.2.2 Metode Wawancara 

Penulis juga melakukan pengumpulan data dengan wawancara, dengan 

cara menerapkan metode wawancara, mengajukan pertanyaan kepada bagian 

Human Resource Development atau HRD. Metode dilakukan dengan lisan 

sehingga dijawab dengan lisan oleh pihak perusahaan atau ahli yang 

mempunyai kompetensi di bidang tersebut. 
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3.2.3 Metode Studi Pustaka 

Melakukan pengumpulan data dan informasi serta pengetahuan 

yang didapatkan dari buku-buku tentang teori yang bersangkutan dalam 

pembuatan aplikasi yang dibuat, majalah, peraturan perundangan  dan lain-

lain. 

 

3.3  METODE ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam tahapan ini penulis meneliti permasalahan yang ada pada 

proses penentuan calon penerima insentif dan membuat rancangan sistem 

berdasarkan desain yang diusulkan dan analisis sistem yang telah dilakukan. 

Oleh karena itu penulis terlebih dahulu melakukan. 

3.3.1 Analisa 

Pada tahap ini adalah suatu kegiatan untuk menentukan membuat 

kategori data yang lebih tepatnya untuk penentuan kelayakan Sistem 

Penunjang Keputusan yang dibangun oleh penulis. Masalah yang dihadapi 

saat ini adalah proses penentuan penerima insentif yang kurang cepat dan 

kurang tepat. Sehingga dengan proses analisa ini dapat mengetahui 

kelayakan dari sistem yang telah dibangun oleh penulis.  

3.3.2 Perancangan Sistem 

a. DFD (Data Flow Diagram) 

DFD merupakan suatu gambaran sistem secara logical. 

Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat 

lunak, struktur data/organisasi file. Keuntungan menggunakan 

data flow diagram adalah memudahkan pemakai yang kurang 
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menguasai bidang komputer untuk sistem yang akan dikerjakan  

atau dikembangkan. 

b. Flowchart 

Flowchart (bagan Alir) adalah bagan yang menunjukkan 

alir didalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan 

alir ini digunakan terutama untuk mendefinisikan hubungan 

antara bagian (pelaku proses), proses manusia maupun proses 

komputer dan aliran data (dalam bentuk masukan dan keluaran). 

c. Perancangan Input Output 

Perancangan input dan output digunakan untuk merancang 

interface inputan data serta output data berupa laporan dari 

Aplikasi Penunjang Keputusan. Adapun perancangan input dan 

output ini  menggunakan software Macromedia Dreamweaver 

MX2004 dan Adobe Photosop CS3. 

d. Perancangan Database 

Database digunakan untuk penyimpanan data dari Aplikasi 

Penunjang Keputusan dalam menentukan calon penerima 

insentif. Penulis menggunakan bahasa pemrograman database 

mysql. Dimana bahasa pemrograman ini lebih tepat dalam proses 

penampungan data pada aplikasi yang berbasis web.  
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3.4 PENGUJIAN 

Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang 

berada di sistem tersebut agar sistem tersebut sesuai dengan fungsinya. 

Ada dua tahap pengujian yaitu fungsional dan validitas. Pengujian 

fungsional dilakukan untuk menguji aplikasi yang telah dibuat dengan 

metode Black Box. Metode Black Box yaitu metode pengujian yang 

berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Penguji dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada 

spesifikasi fungsional program.  Pengujian validitas yaitu dengan cara 

membandingkan aplikasi yang telah dibuat dengan metode Preference 

Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation. yang kemudian 

dibandingkan dengan perhitungan manual. Apabila terjadi perbedaan yang 

jauh maka aplikasi ini dinyatakan tidak valid, apabila hasilnya sama atau 

terdapat selisih hanya nol koma sekian maka aplikasi dinyatakan valid. 

Sehingga aplikasi ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

3.5 ALAT DAN BAHAN PENELITIAN 

 Penulis dalam melakukan penelitian ini membutuhkan suatu 

perangkat utama dan perangkat pendukung. Perangkat perangkat tersebut 

digunakan oleh penulis untuk proses pembuatan dan proses penerapan 

aplikasi tersebut. Adapun perangkat yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi 

ini adalah. 

a. Sistem komputer dengan spesifikasi minimum, sebagai berikut.  

 Processor Intell Dual Core 

 RAM 1GB  
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 Hardisk 320 GB  

 Monitor dengan resolusi 1024×768 pixel  

 Mouse dan Keyboard  

b. Sistem operasi Microsoft Windows 7 yang mendukung sistem web 

server ataupun database server yang menggunakan aplikasi Xampp 

versi 1.7.2 

c. Perangkat lunak untuk perancangan sistem, diantaranya sebagai 

berikut.  

 Xampp 1.7.2 (PhpMyadmin, Apache, Mysql)  

 Text editor (Macromedia Dreamweaver 8, Notepad ++)  

 Web Browser (Mozilla Firefox)  

4. Perangkat keras penyimpan data berupa flasdisk, cd.  

2.  Bahan Penelitian  

Data dari semua karyawan calon penerima insentif. Data ini akan 

dijadikan  sebagai bahan pengelolaan sistem yang dibuat oleh 

Penulis. 

 

3.6 PROSEDUR PENELITIAN 

a. Penulis melakukan penelitian sistem yang ada pada proses penentuan 

calon penerima insentif di PT.Sami Surya Indah. 

b. Penulis menganalisa kebutuhan sistem, hal ini bertujuan untuk 

mengidentifikasikan apa saja yang masih kurang dari sistem tersebut 

untuk kemudian dilakukan langkah-langkah perbaikan. 
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c. Pembuatan database, yang akan digunakan adalah database MySql, 

selanjutnya database tersebut akan dikoneksikan dengan program yang 

menggunakan bahasa pemrograman PHP.  

d. Langkah selanjutnya adalah membuat beberapa kelompok tabel 

berdasar data yang terkumpul, Agar bisa menjadi Output dan Input 

data 

e. Setelah terbentuk Input dan Output, maka akan dilakukan pembuatan 

program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP . 

 


