
 
43 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian adalah apa yang akan diteliti. Lokasi penelitian 

adalah tempat dimana apa yang akan diteliti.Obyek yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah evaluasi jabatan setiap karyawan yang bekerja baik 

jabatan yang berada di atas sampai bawah pada Toko Roti XYZ yang berada 

di jalan Parang Kusumo Raya No. 16-18, Tlogosari. 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi terdiri atas sekumpulan obyek yang menjadi pusat perhatian, 

yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Sampel adalah 

himpunan bagian dari populasi (sampel memberikan gambaran yang benar 

tentang populasi).Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan Toko Roti 

XYZ dan sampelnya adalah 13 karyawan Toko Roti XYZ yang menduduki 

jabatan-jabatan sesuai dengan struktur organisasi Toko Roti XYZ. Jabatan-

jabatan tersebut adalah General Manager, Manajer HRD&GA, Manajer 
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Produksi, CO Bakery, CO Cake, CO Basahan, Manajer Keuangan, Pajak, 

Akuntansi, Purchase Order, Kepala Bagian Toko, Bagian Pesanan dan Bagian 

Toko. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Purposive 

Sampling, dimana dengan cara memilih sub grup dari populasi sehingga 

sampel yang dipilih memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan populasi. Dalam 

penelitian ini, yang menjadi sampel penelitiannya adalah yang menduduki 

jabatan-jabatan yang ada di struktur organisasi dan persyaratan seperti lama 

bekerja, pengalaman bekerja dan sebagainya. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahap yang paling penting di dalam 

melakukan sebuah penelitian karena pengumpulan data digunakan untuk 

memperoleh informasi guna mencapai tujuan penelitian itu sendiri. 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian: 

a) Data primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dan diteliti pertama kali oleh 

peneliti dari sumber utama pada lokasi penelitian atau data hasil 

wawancara dengan karyawan dan kuesioner yang diberikan ke General 

Manager, Manajer HRD&GA, Manajer Produksi, CO Bakery, CO 
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Cake, CO Basahan, Manajer Keuangan, Pajak, Akuntansi, Purchase 

Order, Kepala Bagian Toko, Bagian Pesanan dan Bagian Toko. 

b) Data sekunder  

Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti melainkan dari pengumpulan data yang 

sudah ada pada perusahaan, seperti daftar gaji General Manager, 

Manajer HRD&GA, Manajer Produksi, CO Bakery, CO Cake, CO 

Basahan, Manajer Keuangan, Pajak, Akuntansi, Purchase Order, 

Kepala Bagian Toko, Bagian Pesanan dan Bagian Toko. 

3.3.2 Teknik pengumpulan data 

3.3.2.1 Kuesioner 

Kuesioner berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh 

responden. Kuesioner digunakan untuk mengetahui tanggapan 

responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Kuesioner yang akan 

diberikan ke karyawan di Toko Roti XYZ berisi daftar pertanyaan yang 

ditujukan kepada karyawan yang menjabat di pekerjaan tersebut dengan 

topik penelitian, untuk memperoleh data yang sebenarnya. Kuesioner ini 

terdiri dari data umum seperti nama, usia, jenjang pendidikan, jabatan di 

perusahaan, pengalaman kerja dan apa yang dikerjakan karyawan 
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tersebut untuk mengetahui job description dan job specification pada 

setiap jabatan. 

3.3.2.2 Wawancara 

Wawancara merupakan interaksi antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narusumber dan yang mewawancarai sehingga 

dengan adanya wawancara maka dapat memberikan informasi yang 

tepat dari narasumber yang tepercaya.Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan wawancara yang nantinya akan digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Pertanyaan-pertanyaan wawancara tentang tugas, 

tanggung jawab pekerjaan sampel dan kriteria-kriteria yang dapat 

diajukan secara bebas kepada sampel penelitian. 

Dalam mewawancarai sampel penelitian di Toko Roti XYZ, peneliti 

akan mewawancari mengenai:  

a. Jabatan yang sedang diduduki 

b. Tugas dan tanggung jawab 

c. Wewenang 

d. Persyaratan yang harus dimiliki dalam jabatannya (umur, jenis 

kelamin, keahlian, pengambilan keputusan), dsb. 
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3.4 Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya yang harus 

diambil adalah menganalisis data yang diperoleh. Analisis data merupakan 

langkah penyederhanaan data agar data yang telah diperoleh dapat mudah dibaca 

dan diinterpretasikan. 

3.4.1 Alat Analisis Data 

1. Evaluasi Jabatan dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process 

Analytical Hierarchy Process di dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengevaluasi jabatan dalam menghitung bobot setiap faktor dan sub 

faktor didalam jabatan-jabatan sehingga dapat melihat berapa gaji yang 

seharusnya karyawan dapatkan dengan menghitung nilai relatif setiap 

jabatan dibandingkan dengan gaji yang diberikan perusahaan sebelum 

diteliti. 

Proses setelah evaluasi jabatan adalah denganmenghitung point dari 

setiap jabatan menggunakan metode Point System yang digambarkan 

pada flowchart dibawah ini: 
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Gambar  3.1 Flow ChartMetode Point System dengan pendekatan AHP 
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Gambar  3.2 Flow Chart Perhitungan Faktor dan Sub Faktor dengan  AHP 
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2. Regresi Linier 

Dengan menggunakanregresi linier akan menghasilkan gaji 

pokok yang seharusnya diterima dengan hasil dari evaluasi jabatan. Nilai 

jabatan sebagai variable X dan besarnya upah yang sekarang diterima 

sebagai variable Y. Hubungan antara nilai suatu jabatan dengan 

besarnya gaji yang disarankan yaitu: 

y = a + bX 

Dimana : y = besar upah yang disarankan 

  X = nilai jabatan 

Untuk mendapatkan nilai a dan b, peneliti menggunakan alat analisis 

SPSS 19.00 

  


