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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Ayam Geprek Bu Sastro yaitu sebuah 

restoran yang menjual berbagai ayam geprek, yang berlokasi di jalan Anggrek 9 

no 1 Semarang. Peneliti memilih lokasi penelitian di Ayam Geprek Bu Sastro ini 

karena dalam menentukan kompensasi pemimpin tidak menggunakan sistem yang 

baik dan benar karena pemimpin tidak mengetahui faktor-faktor yang digunakan 

dalam menentukan kompensasi. 

Hal ini dikarenakan Ayam Geprek Bu Sastro belum memiliki deskripsi 

jabatan dan spesifikasi jabatan yang jelas, sehingga belum ada dasar untuk 

menentukan kompensasi. Sistem kompensasi saat ini dilakukan dengan cara 

subyektifitas pemimpin dan terkesan masih mengira-ngira. Subyektifitas ini 

dilakukan berdasarkan penilaian pribadi pemimpin dan tidak menggunakan dasar 

yang jelas. 

Selain itu karyawan juga tidak mengetahui gaji mereka satu sama lain 

karena pemimpin memberikan gaji dengan cara tertutup yaitu dengan amplop. Hal 

ini ditakutkan dapat memunculkan rasa ketidakadilan atau rasa cemburu antara 

masing-masing karyawan.  

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sekaran (2006,121) Populasi mmengacu pada keseluruhan 

kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ini peneliti investigasi. 
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Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh jabatan yang ada pada Ayam 

Geprek Bu Sastro. 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sekaran (2006,123) Sampel adalah proses memilih 

sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap 

sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat 

kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen 

populasi. Sampel penelitian ini yaitu 6 jabatan yang terdapat pada Ayam 

Geprek Bu Sastro, yaitu Manajer Restoran, Supervisor, Koki, Pembantu 

Koki, Pembuuat Minum dan Pelayan. Pemilihan sampel dilakukan kepada 6 

jabatan tersebut. 

3.2.3 Teknik Sampling 

 Menurut Sugiyono (2017,118) Teknik sampling adalah teknik 

pengambilan sampel. Untuk menetukan sampel yang akan digunakan 

terdapat beberapa macam sampel. Sampel yang akan digunakan pada 

penelitian ini yaitu sampling jenuh. 

Menurut Sugiyono (2017,124) Sampling Jenuh adalah teknik 

penentuan sampil bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Pada penelitian ini penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

dilakukan pada Ayam Geprek Bu Sastro yang memiliki 6 jabatan 

berdasarkan struktur organisasi yang akan dianalisis dan sampel yang 

diambil yaitu seluruh jabatan yang memiliki gaji pokok bulanan.   

3.3 Jenis Data 

 Jenis data bila dilihat dari sumber data terdapat dua sumber yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan 

yaitu sumber data primer. 
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3.3.1 Data Primer 

Menurut Sugiyono (2017,308) Sumber data primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada 

penelitian ini data yang diambil dengan melakukan wawancara kepada 

pemimpin sekaligus pemilik Ayam Geprek Bu Sastro dan menyebarkan 

kuesioner kepada 6 karyawan dan observasi langsung kepada jabatan yang 

akan di analisis. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2017,194) cara atau teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi 

(pengamatan), dan gabungan ketiganya.  

3.4.1 Wawancara 

Menurut Sugiyono (2017,194) Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga 

ingi mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

dari responden tersebut sedikit. Pada penelitian ini wawancara dilakukan 

kepada pemilik sekaligus pemimpin dari Ayam Geprek Bu Sastro. 

3.4.2 Kuesioner  

Menurut Sekaran (2006,82) Kuesioner adalah daftar pertanyaan 

tertulis yang telahdibuat sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, 

dan biasanya dalam alterantif yang didefinisikan dengan jelas. Pada 

penelitian ini kuesioner diberikan kepada 8 karyawan untuk mengetahui 
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metode pemberian kompensasi, mengetahui apakah terdapat ketidakadilan 

dalam pemberian kompensasi dan mengetahui hal lainnya untuk melakukan 

analisis jabatan. 

3.4.3 Observasi  

Menurut Sugiyono (2017,203) Observasi sebagai teknik 

pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibangingkan dengan 

teknik yang lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di 

lapangan misalnya kondisi ruang kerja dan lingkungan kerja yang dapat 

digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung dengan adanya 

wawancara dan kuesioner mengenai analisis jabatan. 

3.4.4 Metode Analisis Data 

Dalam menentukan usulan nilai relatif jabatan (NRJ) digunakan alat 

bantu hitung yaitu analisis hirarki proses (AHP) menggunakan metode poin 

pada penelitian ini, langkah-langkah yang harus dilakukan seperti ini :  

1. Analisis jabatan 

Analisis jabatan dilakukan dengan wawancara dan kuesioner terhadap 

pemimpin sekaligus pemilik Ayam Geprek Bu Sastro untuk 

menghasilkan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan untuk masing-

masing jabatan. 

2. Evaluasi jabatan  

Evaluasi jabatan dilakukan dengan mengevaluasi seluruh jabatan yang 

terdapat di Ayam Geprek Bu Sastro yang akan dijadikan objek 

penelitian. 

3. Memilih jabatan 

Dalam penelitian ini memilih jabatan dilakukan dengan memilih 

seluruh jabatan yang terdapat di Ayam Geprek Bu Sastro yang 

memiliki sistem kompensasi yang diberikan setiap bulannya. 
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4. Menentukan faktor dan sub faktor 

Dalam menentukan faktor dan sub faktor perlu adanya deskripsi 

jabatan dan spesifikasi jabatan, dari deskripsi jabatan dan spesifikasi 

jabatan tesebut dilakukan lah wawancara dan kuesioner kepada 

pemimpin untuk mendapatkan faktor dan sub faktor untuk masing-

masing jabatan dan menjadi dasar untuk penentuan kompensasi 

pemegang jabatan tersebut. 

Contoh : 

No Faktor dan Subfaktor 

1. Kemampuan 

 a. Pendidikan 

 b. Pengalaman 

 c. Pelatihan 

 

5. Mencari definisi untuk masing-masing faktor dan sub faktor 

Menjelaskan definisi masing-masing faktor dan sub faktor yang telah 

ditentukan sebelumnya dengan berbasis sumber kamus bahasa 

Indonesia dan buku Ruky yang dapat mempermudah dalam 

melakukan evaluasi jabatan, faktor-faktor yang biasa digunakan yaitu 

keterampilan, pendidikan, kondisi kerja dan tanggung jawab. 

6. Memberikan bobot untuk masing-masing faktor dan sub faktor 

berdasarkan wawancara dan menggunakan perhitungan AHP  

Dalam memberikan bobot untuk masing-masing faktor dan sub faktor 

dari setiap jabatan dilihat berdasarkan hasil wawancara dan bobot dari 

masing-masing faktor dan sub faktor dihitung menggunakan AHP dan 

dibuat menjadi tingkatan yang akan berpengaruh pada usulan 

kompensasi pada Ayam Geprek Bu Sastro. Metode AHP digunakan 

karena  membantu untuk menghitung dengan hasil yang lebih 

kuantitatif dan objektif.  

Contoh tahapan dalam pembobotan dan perhitungan AHP : 

a. Perhitungan Matriks faktor pada jabatan manajer untuk semua 

faktor 
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 Kemampuan  Tanggung 

Jawab 

Kondisi 

Kerja 

Kemampuan 1 ¼  3 

Tanggung 

Jawab 

4 1 2 

Kondisi Kerja 1/3 1/2 1 

    

   Matriks faktor pembobotan yang telah disederhanakan 

 Kemampuan  Tanggung 

Jawab 

Kondisi 

Kerja 

Kemampuan 1,00 0,25  3,00 

Tanggung 

Jawab 

4,00 1,00 2,00 

Kondisi Kerja 0,3 0,5 1,00 

Jumlah 5,3 1,30 6 

   

   Dinormalisasikan, 

 Kemampuan  Tanggung 

Jawab 

Kondisi 

Kerja 

Kemampuan 0,18 0,19  0,5 

Tanggung 

Jawab 

0,75 0,76 0,33 

Kondisi Kerja 0,05 0,38 0,16 

Normalized 

Column Sums 

0,98 1,33 0,99 

 

   Bobot Faktor (eigen Vector) 

Kemampuan 0,87 

Tanggung Jawab 0,61 

Kondisi Kerja 3,3 

   

b. Matriks sub faktor untuk faktor kemampuan 

 Pendidikan  Pengalaman Pelatihan 

Pendidikan 1,00 0,25  0,33 

Pengalaman 4,00 1,00 4,00 

Pelatihan 3,00 0,25 1,00 

Jumlah 8,00 1,50 5,33 

 

 Pendidikan  Pengalaman Pelatihan 
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Pendidikan 0,12 0,16  0,06 

Pengalaman 0,5 0,66 0,75 

Pelatihan 0,37 0,25 0,18 

Normalized 

Column Sums 

0,99 1,07 0,99 

 

    

 

Bobot Sub Faktor Kemampuan (Eigen Vector) 

Pendidikan 0,11 

Pengalaman 0,63 

Pelatihan  0,26 

 

7. Menentukan level dari masing-masing jabatan 

Dalam menentukan level, sebelumnya bobot yang telah diberikan 

pada masing-masing faktor dan sub faktor harus disepakati. 

Selanjutnya dilakukan menentukan tingkataan dari hasil bobot untuk 

masing-masing faktor, karena bobot tertinggi mendapatkan level 

tertinggi dan bobot terendah mendapatkan hasil terendah. 

Contoh : 

a. Kemampuan 

- Pendidikan 

Derajat 1 :  = 30,3 

Derajat 2 :  = 60,5 

Derajat 3 :  = 90,8 

8. Menilai masing-masing jabatan menggunakan metode poin. 

Menilai masing-masing jabatan dilakukan dengan memberikan bobot 

pada suatu jabatan yang akan dijadikan tingkatan bagi perusahaan, 

hasil dari bobot tersebut yaitu nilai relatif jabatan (NRJ). 

Contoh : 

Faktor Sub Faktor Bobo Derajat Manajer 
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t 1 2 3 Derajat Nilai 

Derajat 

Penget

ahuan 

Pendidikan 60 60 30  1 60 

Pengalaman 120 40 80 120 3 120 

Pelatihan 150 50 100 150 2 100 

Total 280 

 

 

9. Usulan nilai relatif jabatan (NRJ) 

Nilai relatif jabatan ini didapatkan dari hasil total bobot yang telah 

ditentukan sebelumnya dan nilai relatif jabatan ini dapat dijadikan 

usulan bagi perusahaan untuk menentukan kompensasi karyawan. 

Contoh :  

No Jabatan NRJ 

1 Manajer 180 

 

10. Usulan Penetapan Gaji 

Penetapan gaji ini merupakan hasil akhir dari proses ini, usulan 

penetapan gaji ini menggunakan perhitungan analisis regeresi linear 

dengan alat bantu SPSS, yang nantinya akan menghasilkan suatu 

rumus regresi linear yang akan digunakan untuk menghitung usulan 

gaji pokok. Rumus dari regresi linear tersebut yaitu : 

Y  = a + bX 

Artinya, 

Y  = Usulan Gaji Pokok 

a  = Konstanta 

b  = Coefficients 

X = Nilai Relatif Jabatan 

11. Usulan Struktur Organisasi 

Struktur organisasi ini merupakan hasil yang didapatkan berdasarkan 

tahapan-tahapan sebelumnya, dan struktur organisasi ini dapat 
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dijadikan patokan perusahaan untuk menetapkan gaji sesuai dengan 

jabatan masing-masing. 

Contoh : 

 

 

 

 

 

Direktur 

Manager Manager Manager 

Anggota Anggota Anggota 


