
21 
 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di KAN Jabung yang 

berlokasi di jalan suropati Desa Kemantren Kabupaten Malang. 
Penelitian dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2017. 
Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan 
Analisis Sistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya. 
3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini 
adalah: 

1. Sistem pendukung keputusan yang dirancang berupa 
prototype 

2. Karyawan yang dinilai hanya yang berstatus sebagai 
karyawan tetap 

3. Kompetensi Spencer yang dibobotkan hanya yang dipilih 
oleh perusahaan 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

ada beberapa cara, yaitu: 
1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 
dengan datang dan berdiskusi langsung kepada staf 
maupun pimpinan HRD yang terkait dengan pengelolaan 
SDM perusahaan. Hasil diskusi akan menggambarkan 
kebutuhan dan masalah dalam perusahan yang bisa 
dipelajari untuk mendapatkan solusi yang tepat. 

2. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan 
dokumen-dokumen yang bisa berbentuk file, tulisan 
maupun gambar. Tujuan dari dokumentasi ini, yaitu 
untuk mengumpulkan informasi yang terkait dan dapat 
menunjang kebutuhan dalam penelitian ini. Dokumen-
dokumen tersebut dapat berasal dari perusahaan 
maupun catatan lain diluar perusahaan. 
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3. Kuesioner 

Kuesioner akan dibagikan kepada responden yang 
dibutuhkan peneliti terkait dengan pemilihan dan 
pembobotan kriteria. Jenis kuesioner yang akan dibuat 
adalah kuesioner tertutup dan perbandingan 
berpasangan (pairwise comparisons). Responden yang 
dipilih adalah responden yang dianggap paling 
berwenang dan ahli dalam pengelolaan karyawannya, 
yaitu Kepala Human Resource and Development (HRD) 
atau staf ahli HRD. 

3.4 Prosedur Penelitian 
Pada penelitian ini sistem yang dirancang hanya berupa 

prototype SPK. Prosedur penelitian akan memberikan 
gambaran atas tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian 
ini. Tahapan-tahapan penelitian ini dapat dilihat pada diagram 
alir penelitian pada Gambar 3.1. 

3.4.1 Studi Pendahuluan 
Studi pendahuluan merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk lebih mengenal dan mempelajari tentang perusahaan dan 
kemungkinan masalah yang terjadi selama ini dengan 
wawancara secara langsung. Beberapa informasi yang 
didapatkan berupa penggambaran perusahaan yang dijalankan, 
masalah pengelolaan SDM berupa hasil rekap penilaian kinerja 
yang ingin ditingkatkan secara terkomputerisasi, hingga 
permasalahan pengambilan keputusan dalam pengaruh 
pelatihan kerja terhadap kinerja yang dilakukan. Permasalahan 
ini yang menjadi topik utama dalam perumusan masalah dalam 
penelitian ini. 

3.4.2 Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan untuk menentukan cara yang 

tepat dalam pembuatan dan penggunaan baik metode dan 
sistem pengambilan keputusan yang dirancang. Studi literatur ini 
didapatkan dari jurnal, buku maupun penelitian-penelitian terkait 
yang pernah dilakukan. Beberapa literatur inti yang dicari 
meliputi Kompetensi Spencer, metode AHP dan SPK. Aspek 
tersebut yang nantinya akan mendukung dalam perancangan 
sistem yang dibuat. 
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3.4.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan tahapan memodelkan 
fenomena menjadi sistematis berdasarkan teori yang ada. 
Masalah penentuan pengambilan keputusan saat hasil penilaian 
kinerja telah dilakukan terkait dengan pengaruh pelatihan yang 
diberikan menjadi fokus permasalahan dalam perusahaan. Hal 
tersebut yang akan diidentifikasi untuk dapat memperoleh 
sistem pengambilan keputusan atas hasil penilaian kinerja 
karyawan berdasarkan Kompetensi Spencer dengan metode 
AHP. 

3.4.4 Penentuan Kriteria Penilaian Kinerja Karyawan  
Karyawan yang dinilai adalah karyawan yang telah 

mendapat pelatihan kerja dari perusahaan dan telah menjadi 
karyawan tetap di perusahaan. Kriteria yang dipilih ini 
berdasarkan Kompetensi Spencer dengan melihat kebutuhan 
perusahaan saat ini. Kompetensi yang dipilih, yaitu: 

1. Achievement Orientation 
Derajat kepedulian seseorang terhadap pekerjaannya, 
sehingga ia terdorong berusaha untuk bekerja dengan 
lebih baik. 

2. Relationship Building 
Usaha untuk menjalin dan membina hubungan sosial 
agar tetap akrab, meliputi cara membangun hubungan 
dengan banyak orang dan keterbukaan dalam 
menciptakan relasi. 

3. Team Work 
Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan 
menjadi bagian dalam suatu kelompok dalam 
melaksanakan pekerjaan. 

4. Conceptual Thingking 
Kemampuan memahami situasi atau masalah sebagai 
satu kesatuan yang mencakup kemampuan 
mengidentifikasi pola keterkaitan antar masalah dengan 
mempraktekan konsep yang telah dipelajari dari 
pelatihan maupun pengalaman. 
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5. Self-Control 

Kemampuan mengendalikan diri, sehingga tidak 
melakukan tindakan-tindakan yang negatif pada situasi 
tertentu pada saat bekerja. 

6. Organitional Commitment 
Kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilaku 
dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi untuk 
dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. 

3.4.5 Penentuan Pembobotan Kriteria 
Kompetensi penilaian kinerja perlu dilakukan 

pembobotan kriteria agar dapat diketahui kompetensi mana 
yang diutamakan. Metode pembobotan yang dilakukan 
menggunakan AHP, karena AHP dapat menyusun prioritas dari 
berbagai alternatif pilihan yang ditentukan menjadi lebih 
sistematis secara hirarki. Nilai pembobotan ini juga yang 
nantinya akan menentukan faktor atau kriteria yang paling 
berpengaruh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.4.6 Pembobotan Kriteria 

Pembobotan kriteria pada penelitian ini dilakukan 
dengan beberapa tahapan, dan hiraki AHP dapat dilihat di 
Gambar 3.2. 

a. Menyusun hirarki 
Membuat hirarki penilaian kinerja berdasarkan tujuan 
dan alternatif yang dibutuhkan dalam pengambilan 
keputusan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

b. Proses pembobotan 
Proses pembobotan dilakukan dengan metode AHP 
untuk merancang sistem pendukung keputusan penilaian 
kinerja karyawan.  

3.4.7 Analisis Kebutuhan 
Pada penelitian ini dilakukan analisis kebutuhan untuk 

membuat sistem pendukung keputusan penilaian kinerja 
karyawan ini. Analisis kebutuhan ini memerlukan perangkat 
keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Berikut 
merupakan spesifikasi kebutuhan penelitian. 

a. Spesifikasi kebutuhan hardware: 

Gambar 3.2 Hirarki AHP 
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- Processor : Intel Pentium (2.3 GHz) 
- Harddisk   : 320 GB 
- Memori     : 1 GB 
- VGA          : GMA 4500M 
- Mouse dan Keyboard. 

b. Spesifikasi kebutuhan software: 
- Sistem operasi Windows 
- Dreamweaver, sebagai program pembuat halaman 

web 
- Sublime text, sebagai penyunting text dan berkas 

kode sumber bahasa pemrograman 
- MYSQL, sebagai server Database Management 

System 
- XAMPP, sebagai localhost dan penerjemah bahasa 

pemrograman PHP 
c. Kebutuhan data: 

- Data profil singkat perusahaan 
- Data struktur organisasi perusahaan 
- Data jumlah karyawan tetap 
- Jenis komptensi yang dipilih beserta bobot kriteria 
- Form penilaian kinerja karyawan 

3.4.8 Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan 
Pembuatan SPK ini dilakukan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP, database MySQL dan perangkat 
pendukung lain. Pemodelan masalah menggunakan metode 
AHP agar lebih sistematis dan sederhana. Berikut tahapan 
pembuatan sistem pendukung keputusan. 

1. Memodelkan masalah dengan metode AHP. Data 
penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuat 
hirarki AHP yang terdiri dari goal (tujuan), kriteria dan 
alternatif.  

2. Mengisi kuesioner penilaian dan menyusun matriks 
kriteria terhadap alternatif berdasarkan bobotnya. 

3. Menghitung dan menguji nilai konsistensi CI/R <= 0,1 atau 
10%. 

CR = CI/R 
Jika CR <= 0,10 (10%) maka derajat kekonsistensian 
memuaskan, namun jika CR >0,10 maka ada 
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ketidakkonsistensian saat menetapkan skala 
perbandingan berpasangan sepasang kriteria sehingga 
mempengaruhi solusi pada hasil AHP 

4.  Menghitung bobot prioritas kriteria 
5. Merancang sistem pendukung keputusan penilaian 

kinerja karyawan. 
a. Merancang Context Diagram 

Pada diagram ini hanya terdapat satu proses dan 
merupakan diagram yang menggambarkan sistem 
secara menyeluruh 

b.  Merancang Data Flow Diagram (DFD) 
Menggambarkan proses lanjutan dari context 
diagram terhadap sistem yang sudah ada maupun 
belum ada yang akan dikembangkan secara logis 

c. Merancang Entity Relationship Diagram (ERD) 
Model yang akan menjelaskan hubungan antar 
data yang memiliki relasi 

d. Membuat Database 
Database sebagai tempat penyimpanan data yng 
fleksibel dan dapat dikases dengan cepat. Data 
pada database inilah yang nantinya akan 
dimasukan pada form aplikasi web. Database ini 
sifatnya dapat dimodifikasi (diubah, ditambah, 
dihapus) sesuai tampilan yang diinginkan 

e. Merancang Subsistem Manajemen Data 
Mengelola penyimpanan data dalam basis data 
dengan merancang ERD beserta seluruh 
komponennya untuk melakukan perancangan 
manajemen data 

f. Merancang Subsistem Manajemen Model 
Subsistem ini memberikan kemampuan analitis 
pada sistem dengan melibatkan model finansial, 
statistika dan berbagai model kuantitaif lain. AHP 
sebagai model pengambilan keputusan dalam 
penilaian kinerja yang dilakukan 

g. Merancang Subsistem Antarmuka Pengguna (User 
Interface) 
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Mengatur tampilan untuk membantu pengguna 
dalam menjalankan sistem yang dibuat. 
Subsistem ini berguna sebagai fasilitas interaksi 
antara pengguna dan sistem. 

3.4.9 Pengujian Sistem Pendukung Keputusan 
Pengujian sistem dilakukan setelah pembuatan SPK 

selesai. Tujuannya untuk mengetahui apakah sistem yang 
dibuat dapat dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang telah 
dibuat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode 
pengujian SPK terdiri dari uji verifikasi dan uji validitas, dimana 
uji verifikasi digunakan untuk memeriksa SPK telah memenuhi 
syarat yang ditentukan oleh pengguna atau tidak. Sedangkan uji 
validitas digunakan untuk menguji kemampuan sistem dapat 
menilai dengan valid dibandingkan secara manual. Tahapan 
pengujian sistem sebagai berikut: 

1. Uji verifikasi 
a. Starting, sistem dijalankan untuk melihat adanya 

kesalahan atau sistem gagal berjalan 
b. Running, sistem digunakan berinteraksi dengan 

user untuk melakukan beberapa fungsi 
c. Catat hasil, menentukan apakah sistem yang 

berjalan sudah sesuai atau belum 
2. Uji validasi 

a. Running, melakukan interaksi dengan sistem 
yang telah terverifikasi sesuai fungsi yang 
ditentukan 

b. Catat hasil, mencatat hasil fungsi yang diperoleh 
dari sistem 

c. Perbandingan, membandingkan hasil penilaian 
yang diperoleh dengan sistem secara manual 

3.4.10 Analisis dan Pembahasan 
Pada analisa dan pembahasan ini akan dibahas 

keseluruhan proses yang dibutuhkan dan dilakukan dalam 
pembuatan sistem pendukung keputusan kinerja karyawan di 
KAN Jabung. Penggunaan hingga manfaat juga akan dijelaskan 
agar dapat dipahami dengan baik. Adanya kelebihan dan 
kekurangan pada sistem akan menjadi pembahasan yang 
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penting agar dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan 
yang lebih baik nantinya. 
 

3.4.11 Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan yang dibuat nantinya akan menjawab 

berdasarkan tujuan yang telah ditentukan dan mengacu pada 
pembahasan dan hasil yang telah dilakukan beserta teori 
pendukung yang ada. Saran akan mengacu pada proses dan 
hasil yang telah dilakukan berkaitan dengan sistem yang dibuat. 
Kesimpulan dan saran ini akan memberikan usulan perbaikan 
atau pengembangan yang akan dilakukan selanjutnya dalam 
pengelolaan SDM di perusahaan. 
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