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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau 

pengubahan pada variabel- variabel yang diteliti , melainkan 

menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu- satunya perlakuan 

yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui 

wawancara.  

3.2 Objek dan lokasi penelitian 

 Objek penelitian ini adalah direktur utama, kepala produksi dan 

kepala finishing di PT Videca Interindo Utama yang berlokasi di Jl. Dr. 

Wahidin G-3, Semarang. Penulis melakukan analisa pekerjaan di PT 

Videca Interindo Utama karena ingin mengetahui perubahan analisa 

pekerjaan setelah terjadi perubahan teknologi. 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi di PT Videca Interindo Utama berjumlah 8 orang namun 

yang difokuskan untuk diteliti sebagai responden berjumlah 3 orang yaitu 

direktur utama, kepala produksi dan kepala finishing. Alasan saya 

memilih PT Videca Interindo Utama sebagai bahan analisis saya adalah 

karena perusahaan ini baru berjalan selama 1 tahun. 

3.4 Jenis Data 

 Data yang digunakan untuk analisis penelitian ini adalah data 

primer. Data primer tersebut berbentuk hasil wawancara, kuisioner 

peneliti dengan pemilik dan karyawan PT Videca Interindo Utama. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara  

langsung dengan pemilik, kepala produksi dan kepala finishing di PT 

Videca Interindo Utama.  
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3.6 Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode yang 

menggambarkan atau menguraikan keadaan yang berhubungan dengan 

data-data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa 

peristiwa yang sulit diukur dengan angka.(Sugiyono,2009:65)   

Langkah – langkah dalam analisis jabatan : 

A. Peneliti mewawancarai atasan dan karyawan di PT Videca 

Interindo Utama. 

B. Peneliti ingin melihat adanya perubahan Job Description dan Job 

Specification akibat adanya teknologi baru. 

Variabel Indikator 

Deskripsi Pekerjaan A.Identifikasi jabatan. 

B.Tanggung jawab dan tugas. 

C.Standar wewenang dan Pekerjaan. 

D.Syarat kerja yang harus diuraikan secara jelas. 

E.Ringkasan pekerjaan dan jabatan. 

F.Darimana karyawan dan akan di promosikan 

ke jabatan apa. 
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Spesifikasi Pekerjaan A.Pendidikan. 

B.Pengetahuan. 

C.Kemampuan. 

 

C. Job Description dan Job Specification. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


