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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

3.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Perusahaan dalam penelitian ini adalah PT. Tandi Tirta Mas. PT. Tandi Tirta 

Mas merupakan perusahaan yang bergerak dibidang furniture ini berdiri pada tahun 

1984. Lokasi penelitian terletak di Kawasan Industri Candi Blok H No. 1 Jalan 

Gatot Subroto, Semarang, Jawa Tengah. 

PT. Tandi Tirta Mas adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

manufaktur yang memproduksi berbagai macam spring bed dan produk Iainnya 

seputar furniture dengan Brand "Guhdo" yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto 

Blok 8 H no. 1 Kawasan Industri Candi Semarang. Perusahaan ini didirikan sejak 

November 2021 dan dipimpin oleh seorang direktur bemama Bp. Juntak. Jumlah 

karyawan yang bekerja di perusahaan ini berjumlah 104 orang. Dalam menjalankan 

kegiatan operasional perusahaan, direktur dibantu oleh bawahan langsung yang 

masing-masing memiliki peran di setiap bidang yaitu HRD, Kepala bagian 

Produksi, Kepala bagian Pemasaran dan Kepala bagian Administrasi dan 

Keuangan.Struktur Organisasi PT. Tandi Tirta Mas adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1. Struktur Organisasi Perusahaan Guhdo PT. Tandi Tirta Mas 

Semarang 

Keterangan Job Description : 

1. Direktur 

Tugas 

a). Memimpin PT. Tandi Tirta Mas 

b). Mengawasi seluruh aktivitas di PT. Tandi Tirta Mas 

PT Tandi Tirta Mas 

Direktur 

HRD 

Kepala Produksi Kepala Pengiriman PPIC Accounting 

Admin Produksi Admin Orderan Admin Pembelian Asisten Accounting 

Kasir 
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c). Melakukan evaluasi dari hasil kinerja seluruh divisi 

Wewenang: 

a). Menetapkan berbagai kebijakan di PT. Tandi Tirta Mas 

b). Menerima hasil laporan dari seluruh divisi 

Tanggung jawab 

Mengambil keputusan akhir untuk kepentingan PT. Tandi Tirta Mas 

 

2. Human Resource Development (HRD) 

Tugas 

a). Mengelola jalannya seleksi karyawan PT. Tandi Tirta Mas 

b). Membuat surat perijinan dan surat kerjasama terkait dengan seluruh 

karyawan yang berada di PT. Tandi Tirta Mas 

c). Melakukan perhitungan awal upah dan gaji karyawan di PT. Tandi 

Tirta Mas 

Wewenang 

a) Menetapkan kebijakan atau tata tertib yang berlaku di PT. Tandi 

Tirta Mas 

b) Melakukan promosi dan demosi karyawan di PT. Tandi Tirta Mas 

Tanggung Jawab 

a). Melakukan evaluasi kinerja karyawan di PT. Tandi Tirta Mas 

b). Membuat laporan gaji dan kehadiran karyawan untuk diserahkan 

kepada bagian keuangan. 
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3. Kepala produksi 

Tugas 

Memimpin jalannya operasional divisi produksi di PT. Tandi Tirta Mas 

Wewenang 

Menerima laporan produksi dari admin produksi. 

Tanggung jawab 

Memastikan hasil produksi tepat waktu, sesuai dengan standar kualitas yang 

ditetapkan, jumlah kuantitas barang yang diproduksi sesuai dengan yang 

telah direncanakan 

 

4. Kepala pengiriman 

Tugas 

Mengkoordinasi jadwal pengiriman barang yang dijual oleh PT. Tandi Tirta 

Mas 

Wewenang 

Menerima laporan barang yang siap dikirim dari admin orderan (penjualan). 

Tanggung Jawab 

Memastikan jadwal pengiriman barang berjalan lancar, dan tepat waktu. 

 

5. Planning Product Inventory Control (PPIC) 

Tugas 

a) Melakukan stock opname bahan baku di gudang. 
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b) Melakukan order pembelian bahan baku. 

Wewenang 

Menerima laporan bahan baku yang perlu dipesan ulang dari admin 

pembelian 

Tanggung jawab 

Memastikan bahwa persediaan tidak habis sehingga tidak mengganggu 

proses produksi 

 

6. Admin Orderan (Penjualan) 

Tugas 

a) Menerima order penjualan via telepon 

b) Memasukkan daftar order penjualan 

Wewenang 

Menentukan daftar order penjualan 

Tanggung jawab 

Memastikan barang yang dipesan sesuai dengan yang dibutuhkan 

 

7. Admin Produksi 

Tugas 

Membuat laporan produksi harian yang akan diserahkan kepada kepala 

produksi 

Wewenang 
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Mengetahui proses produksi yang dikerjakan oleh bagian produksi 

Tanggung jawab 

Memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan 

oleh admin produksi. 

 

8. Admin Pembelian 

Tugas 

Melakukan pencatatan bahan baku yang perlu dibeli untuk melengkapi 

persediaan sehingga tidak mengganggu jalannya proses produksi 

Wewenang 

Mendapatkan laporan bahan baku yang telah dibeli dan telah datang dari 

PPIC 

Tanggung jawab 

Memastikan bahan baku yang telah di order dari PPIC telah sampai sesuai 

yang dipesan. 

 

9. Accounting 

Tugas 

a) Melakukan pemeriksaan antara absensi dengan dana pengajuan gaji 

b) Melakukan pemeriksaan pada tugas yang dilakukan oleh asisten 

accounting 

Wewenang 



24 

 

Menerima laporan dari HRD dan asisten accounting 

Tanggung jawab 

Memastikan laporan yang telah dibuat benar, akurat, dan dapat 

dipertanggung jawabkan  

 

10. Asisten Accounting 

Tugas 

Membuat laporan harian, bulanan, tahunan untuk disampaikan kepada 

direktur 

Wewenang 

Menerima laporan dari berbagai divisi 

Tanggung jawab 

Memastikan laporan dari berbagai divisi telah benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

11. Kasir 

Tugas 

a) Mencairkan dana untuk pembayaran gaji karyawan pabrik harian 

b) Mencairkan dana untuk kas kecil perusahaan 

c) Membuat laporan kas masuk dan kas keluar 

Wewenang 

Menerima laporan pencairan dana gaji dan upah dari accounting 
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Tanggung jawab 

Memastikan dana yang dicairkan sesuai dengan yang diajukan oleh 

accounting. 

 

3.2 Jenis Data 

3.2.1. Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif adalah seluruh hasil pengukuran yang dikumpulkan dalam 

bentuk angka (skala numeric). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan 

adalah data perhitungan gaji karyawan. 

3.2.2. Data Kualitatif 

 Data kualitatif adalah data dengan pengukuran yang tidak secara langsung, 

bukan dalam bentuk angka maupun berupa bilangan tetapi berupa informasi atau 

keterangan. Data yang digunakan antara lain: data kontrak kerja karyawan. 

 

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

 Data primer adalah suatu bentuk data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data-data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah struktur organisasi, job description, prosedur penerimaan 

karyawan, proses operasional bisnis di PT Tandi Tirta Mas. 
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7.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

tersusun dalam arsip documenter (Sulistyanto, 2014). Data-data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data karyawan, data gaji, data nomor surat. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam perancangan desain system ini dibutuhkan data pendukung yang 

diperoleh dengan suatu metode pengumpulan data. Metode-metode yang digunakan 

adalah: 

1. Metode observasi 

Observasi adalah teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data 

primer dengan cara mengamati langsung objek dan datanya (Jogiyanto, 

2010). Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan bisnis yang 

terjadi di PT. Tandi Tirta Mas. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan hal-hal yang lebih mendalam  dari subyek 

atau responden (Sugiyono, 2015). Metode ini diterapkan dengan 

melakukan proses wawancara dari direktur dan HRD di PT Tandi Tirta 

Mas untuk mendapatkan gambaran jelas dari struktur organisasi, tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab. 
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3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui catatan dan 

arsip penting perusahaan yang terdapat pada pihak perusahaan 

(Indriantoro dkk, 1997). Data-data tersebut dalam penelitian ini data 

karyawan, laporan permintaan gaji, laporan absen sidik jari, surat 

lamaran dan CV karyawan. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Driven 

Development (MDD). Tahap-tahap dalam pendekatan MDD adalah: 

1. Tahap identifikasi masalah 

Tahap ini menentukan dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan, yaitu meliputi kebutuhan PT Tandi Tirta Mas dalam 

membangun suatu system informasi untuk divisi HRD. 

Permasalahan yang dihadapi oleh HRD di PT Tandi Tirta Mas 

adalah system manualnya masih memiliki beberapa kelemahan 

pengendalian, hal ini dapat membuka celah terjadi kecurangan. 

2. Tahap analisis masalah 

Tahap analisis ini bertujuan untuk menemukan akar permasalahan 

yang dihadapi oleh PT Tandi Tirta Mas yaitu sulit menentukan 

habisnya masa kontrak kerja karyawan pabrik, perhitungan gaji 

yang masih manual sehingga banyak celah melakukan kecurangan. 
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3. Tahap identifikasi kebutuhan system 

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi data yang berkaitan 

dengan input, prose, dan output yang berguna untuk pengembangan 

system. 

4. Tahap Analisis Sistem 

 Desain Data 

desain data dilakukan dengan mendesain database dan 

membuat ERD (Entity relationship diagram). ERD 

berguna untuk mendeskripsikan suatu hubungan antara 

penyampaian data dengan data ada dalam Data Flow 

Diagram. 

 Desain Proses 

proses ini menggambarkan proses bisnis dengan cara 

membuat system yang terkait dengan HRD di PT. Tandi 

Tirta Mas. 

 Desain Interface 

Desain Interface menggambarkan tampilan user dari 

system yang dibangun. Desain interface pada penelitian 

ni akan dibuat menggunakan software Microsoft Access 

dan Microsoft Word. 
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3.6 Flowchart 

3.6.1. Flowchar Penerimaan Karyawan 

 Bagian HRD membuka lowongan karyawan 

 Karyawan memasukkan surat lamaran dan CV 

 HRD melakukan screening surat lamaran dan CV yang telah masuk 

 HRD mengirimkan pesan (SMS) kepada calon karyawan yang lolos 

screening  

 HRD mewawancarai tahap 1 calon karyawan 

 Calon karyawan yang lolos wawancara tahap 1, lanjut wawancara tahap 

2 dengan Direktur 

 Direktur mewawancarai tahap 2 calon karyawan 

 Calon karyawan yang lolos wawancara tahap 2 akan dikirimi pesan 

(SMS) pemberitahuan oleh HRD. 
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Gambar 3. Flowchart Penerimaan Karyawan 
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3.6.2 Flowchart Masa Kerja Karyawan 

 Karyawan baru akan menerima surat pelatihan kerja untuk selama tiga 

bulan 

 HRD akan mencatat nomor surat dibuku tulis atau notes 

 Karyawan yang lolos pelatihan, akan dilanjutkan menjadi karyawan 

kontrak, HRD akan membuatkan surat kontrak kerja untuk selama satu 

tahun 

 HRD akan mencatat nomor surat dibuku tulis atau notes 

 Karyawan yang telah habis masa kontrak kerja pertamanya (satu tahun), 

jika karyawan lanjut bekerja maka harus dibuatkan surat kontrak kerja 

yang baru untuk selama maksimal tiga tahun 

 HRD akan mencatat nomor surat dibuku tulis atau notes 

 Surat kontrak kerja kedua adalah surat kontrak terakhir, setelah masa 

kontrak kerja kedua sudah habis maka karyawan akan dirumahkan, untuk 

karyawan yang masih ingin bekerja di PT Tandi Tirta Mas maka dapat 

memasukkan surat lamaran dan CV kembali. 

 

 

 

 



32 

 

 

Gambar 4. Flowchart Masa Kerja Karyawan 
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3.6.3 Flowchart Pemberian Upah Karyawan Pabrik atau Buruh 

 Setiap tanggal tiga dan 18 tiap bulannya, bagian HRD akan mencetak 

laporan presensi sidik jari karyawan harian (buruh) 

 Bagian HRD akan menghitung upah tiap karyawan menggunakan Ms. 

Excel dengan poin: 

o Upah Pokok (+) 

o Uang Makan (+) 

o Uang Transport (+) 

o Uang Lembur (+) 

o BPJS Ketenagakerjaan (-) 

o BPJS Kesehatan (-) 

o Koprasi Perusahaan (-) 

 Laporan presensi sidik jari dan laporan upah yang sudah dibuat oleh HRD 

diserahkan kepada bagian Accounting untuk pengecekan 

 Setelah diteliti oleh Accounting, kasir akan mencairkan dananya dan 

diberikan kepad Staff Produksi 

 Staff Produksi akan membagikan upah kepada tiap-tiap karyawan pabrik 

yang berhak menerimanya. 

 

 

 

 



34 

 

 

Gambar 5. Flowchart Pemberian Upah Karyawan Pabrik atau Buruh 

3.6.4 Flowchart Pemberian Gaji Bulanan Staff Tetap 

 Setiap tanggal 1 tiap bulannya, HRD mencetak laporan sidik jari staff tetap 
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 Bagian HRD akan menghitung gaji tiap karyawan menggunakan Ms. Excel 

dengan poin: 

o Gaji Pokok (+) 

o Uang Makan (+) 

o Uang Transport (+) 

o Uang Lembur (+) 

o Insentif (+) 

o Bonus kerajinan (+), dengan catatan karyawan tidak alpha lebih dari 

3 hari tiap bulannya. 

o BPJS Ketenagakerjaan (-) 

o BPJS Kesehatan (-) 

o Koprasi Perusahaan (-) 

 Laporan sidik jari dan perhitungan gaji akan diserahkan kepada accounting 

untuk pengecekan 

 Setelah dicek oleh accounting, laporan akan diteruskan kepada Direktur 

agar Direktur mentransfer gaji tiap-tiap staff. 
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Gambar 6. Flowchart Pemberian Gaji Bulanan Staff Tetap 
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