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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian berlokasi di PT. TAP Kabupaten Demak terletak di Jalan 

Semarang – Demak KM 10, Sayung, Demak. Sedangkan Obyek penelitiannya 

adalah karyawan Divisi Produksi dengan jabatan Pengawas Lahan, Asisten 

Pengawas Lahan, Administrasi Lahan, dan Driver Produksi. 

3.2 Informan Penelitian 

Jumlah karyawan yang ada di Divisi Produksi adalah 10 orang 

karyawan, sehingga Penelitian ini akan menggunakan informan sebanyak 10 

orang karyawan Divisi Produksi. 10 orang karyawan ini meliputi 2 orang 

karyawan dari jabatan Pengawas Lahan, 5 orang karyawan dari jabatan 

Asisten Pengawas Lahan, 1 orang karyawan dari jabatan Administrasi Lahan, 

dan 2 orang karyawan dari Driver Produksi. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 

Sugiyono (2010) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya sebagai objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari sarana perantara (diperoleh dan dicatat dari pihak lain).  

Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden terkait uraian 

tugas – tugas dan waktu sesungguhnya (real time) untuk menyelesaikan suatu 
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jenis pekerjaan yang dilakukan karyawan melalui pengisian daftar aktivitas 

kerja harian karyawan dan wawancara validasi untuk memastikan bahwa 

aktivitas kerja serta waktu penyelesaian sesuai dengan pengisian daftar 

aktivitas kerja harian serta menentukan faktor penyesuaian dari tiap aktivitas 

kerja yang dilakukan oleh karyawan jabatan yang dianalisis. 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah deskripsi pekerjaan 

Divisi Produksi PT. TAP Kabupaten Demak pada jabatan Pengawas Lahan, 

Asisten Pengawas Lahan, Administrasi Lahan, dan Driver Produksi. Deskripsi 

pekerjaan tersebut untuk memperoleh informasi terkait tugas dan tanggung 

jawab kerja pada jabatan yang akan dianalisis. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada 4 

(empat), yaitu dengan Kuesioner, Observasi, Wawancara dan dokumentasi 

a. Kuesioner, penelitian ini menggunakan kuesioner berupa pencatatan 

aktivitas harian yang dilakukan karyawan serta waktu yang diperlukan 

untuk melakukan masing – masing aktivitas. Agar seluruh aktivitas jabatan 

terukur maka pencatatan ini dibuat selama minimal 2 minggu (atau 

tergantung pada karakteristik tugas jabatan). 

b. Observasi, dilakukan terhadap waktu penyelesaian elemen tugas (aktivitas) 

yang kebenarannya dinilai meragukan. Maka peneliti melakukan observasi 

untuk mengetahui kondisi sesungguhnya penyelesaian tugas yang 

dilakukan oleh jabatan tersebut. Observasi akan dilakukan selama 2 – 3 kali 
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dengan lama waktu yang disesuaikan dengan aktivitas jabatan terkait yang 

waktu penyelesaiannya dinilai meragukan. 

c. Wawancara, dilakukan untuk validasi pengisian log book kepada pemegang 

jabatan dan atasan pemegang jabatan terkait, yang memiliki tujuan untuk 

memastikan aktivitas sesuai dengan jenis tugas yang dilakukan, lama waktu 

penyelesaian satu tugas, dan menentukan waktu penyesuaian untuk 

menentukan waktu normal dari aktivitas kerja yang dilakukan. 

d. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan job description pada ke – 

4 jabatan yang ada di Divisi Produksi PT. TAP Kabupaten Demak 

(Pengawas Lahan, Asisten Pengawas Lahan, Administrasi Lahan, dan 

Driver Produksi). 

3.5   Metode Analisis Data 

Proses melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Tahap persiapan Analisis Beban Kerja 

- Mengumpulkan job description tiap jabatan yang akan dilakukan 

analisis beban kerja. Job Description yang dikumpulkan harus 

diperoleh secara legal / formal, dapat dipertanggungjawabkan dan 

updated. Hal ini digunakan agar peneliti memperoleh gambaran tugas 

dan tanggung jawab kerja secara benar dari jabatan yang akan 

dianalisis. 

- Menentukan variabel pengukuran dari analisis beban kerja yang berarti 

menganalisis terhadap tugas dan waktu dari suatu jabatan. Dalam 

analisis beban kerja tugas dapat diurakan ke dalam beberapa aktivitas 
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sehingga memudahkan pengukuran waktu pengerjaannya. Sedangkan 

satuan waktu yang digunakan dalam analisis beban kerja adalah satuan 

menit dan satuan hari. Satuan menit dan hari selain memudahkan 

perhitungan juga sesuai dengan standar umum waktu kerja di 

Indonesia yaitu 8 jam kerja / hari. 

- Membuat daftar tugas jabatan, adalah menentukan / menyusun tugas – 

tugas jabatan berdasarkan job description. Pada tahapan ini kuesioner 

pencatatan aktivitas harian akan diberikan kepada karyawan di tiap 

jabatan, lalu karyawan mengisi aktivitas harian serta lamanya 

penyelesaian tiap aktivitas kerja. Pencatatan daftar tugas jabatan ini 

dilakukan selama 2 minggu, sehingga aktivitas jabatan dapat terukur 

dan  mempermudah pengkategorian tugas dalam pengisian log book.  

- Merinci tugas ke dalam tahapan aktivitas. Setelah diperoleh susunan 

tugas – tugas per jabatan maka selanjutnya menguraikan tugas tersebut 

ke dalam tahap – tahap aktivitas yang dapat mempermudah 

pengukuran waktu. Pada tahap ini pemegang jabatan yang 

bersangkutan dapat dilibatkan untuk mem-”breakdown” aktivitas di 

tiap jabatan. Uraian tahapan aktivitas ini digunakan untuk 

mempermudah dan menyeragamkan penulisan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam lembar log book 

- Membuat format lembar pencatatan pengukuran (log book), adalah 

membuat log book yang akan digunakan oleh pemegang jabatan 

kemudian akan dianalisis untuk mengisi aktivitasnya 
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b. Tahap Pengisian Log Book 

Dalam pengisian log book peneliti akan melihat uraian aktivitas 

yang sudah dirinci di tiap jabatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengisian log book adalah menggolongkan aktivitas yang ada ke dalam: 

- Tugas Pokok  - Tugas Lain – Lain 

- Tugas Tambahan  - Tugas Harian / Rutin  

- Tugas Berkala  - Aktivitas Lain – Lain 

- Tugas Insidentil 

Kesalahan dalam pengisian jenis tugas dapat berakibat data yang 

tidak valid untuk menentukan beban kerja jabatan yang sebenarnya. 

c. Tahap Validasi 

Tahap validasi dalam analisis beban kerja merupakan tahapan untuk 

memastikan bahwa pemegang jabatan menuliskan aktivitas yang 

sebenarnya dilakukan, bukan menuliskan aktivitas yang diharapkan pada 

jabatannya. 3 hal yang perlu divalidasi oleh peneliti kepada pemegang 

jabatan dalam pengisian log book yaitu: 

- Aktivitas yang harus sesuai dengan jenis tugas yang dilakukan 

- Lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu tugas 

- Menentukan waktu penyesuaian untuk menormalkan suatu data waktu 

individual yang dipengaruhi oleh hal – hal yang sulit dikontrol, 

misalnya keterampilan dan pengalaman 

Dalam menentukan waktu penyesuaian, digunakan faktor 

penyesuaian cara Shumard, sebagai berikut. 
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Tabel 4 Faktor Penyesuaian Cara Shumard 

Tingkat Kecepatan Nilai 

Superfast  100 

Fast + 95 

Fast 90 

Fast - 85 

Excellent 80 

Good + 75 

Good  70 

Good - 65 

Normal 60 

Fair + 55 

Fair 50 

Fair - 45 

Poor  40 

Sumber: Santoso, 2013:105 

Metode penyesuaian dari Shumard memberikan patokan – patokan 

penilaian melalui kelas – kelas performa kerja dimana setiap kelas 

mempunyai nilai sendiri – sendiri. Nilai penyesuaian ini dapat diberikan 

oleh pemegang jabatan atau pimpinan dari pemegang jabatan.  

Setelah diperoleh waktu dengan data skor penyesuaian, peneliti 

melakukan diskusi dengan pemegang jabatan untuk memperoleh waktu 

kerja standar. Kemudian setelah peneliti memperoleh semua data aktivitas, 

lama pelaksanaan masing – masing aktivitas beserta allowance dan faktor 
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penyesuaian berdasarkan observasi, dilakukan interview konfirmasi 

validasi kepada pemegang jabatan untuk dilakukan perhitungan Beban 

Kerja Jabatan dan Beban Kerja Individu. 

d. Tahap Pengisian Data ke Perhitungan Beban Kerja Individu dan Beban 

Kerja Jabatan 

Setelah dilakukan validasi kepada pemegang jabatan, langkah 

berikutnya adalah melakukan pengisian data ke Perhitungan Beban Kerja 

Individu (BKI) dan Beban Kerja Jabatan (BKJ). Perhitungan Beban Kerja 

Individu menunjukkan semua aktivitas yang dilakukan oleh pemegang 

jabatan serta lebih mewakili kondisi beban kerja saat ini dari pemegang 

jabatan. Sedangkan Beban Kerja Jabatan lebih mewakili tugas yang 

diharapkan pada jabatan tertentu.  

Berikut ini merupakan metode dalam perhitungan Beban Kerja 

Individu (BKI) dan Beban Kerja Jabatan (BKJ). 
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Tabel 5 Perhitungan Beban Kerja Individu (BKI) 

Jenis Tugas Waktu % Jenis Tugas Waktu % 

TOTAL TP 
∑ Waktu Normal 

TP 

(TP / BKI 

Menit) X 100% 
TOTAL TH / R 

∑ Waktu Normal 

TH 

(TH / BKI 

Menit) X 

100% 

 TT 
∑ Waktu Normal 

TT 

(TT / BKI 

Menit) X 100% 
 TB 

∑ Waktu Normal 

TB 

(TB / BKI 

Menit) X 

100% 

 TL 
∑ Waktu Normal 

TL 

(TL / BKI 

Menit) X 100% 
 TI 

∑ Waktu Normal 

TI 

(TI / BKI 

Menit) X 

100% 

 AL 
∑ Waktu Normal 

AL 

(AL / BKI 

Menit) X 100% 
 AL 

∑ Waktu Normal 

AL 

(AL / BKI 

Menit) X 

100% 

BKI 

(Menit) 
TP + TT + TL + 

AL BKI 

Menit/480% 
BKI 

(Menit) 
TH + TB + TI + 

AL BKI 

Menit/480% 
(Jam) 

BKI Menit TP, 

TT, TL, AL / 60 
(Jam) 

BKI Menit TH + 

TB + TI + AL / 60 

 

Tabel 6 Perhitungan Beban Kerja Jabatan (BKJ) 

Jenis Tugas Pokok Waktu % 

Tugas Pokok – Harian 

Rutin 
TP TH / R 

∑ Waktu Normal 

TP TH 

(TP TH / TP total) 

X 100% 

Tugas Pokok – Berkala TP TB 
∑ Waktu Normal 

TP TB 

(TP TB / TP 

Total) X 100% 

Tugas Pokok – Insidentil TP TI 
∑ Waktu Normal 

TP TI 

(TP TI / TP Total) 

X 100% 

Tugas Pokok – Total 
Waktu TP TH + TP 

TB + TP TI 

Total % TP TH + 

% TP TB + % TP 

TI 

Waktu Kelonggaran (Allowance) 10% ((8 X 60)) / 10%  
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Jenis Tugas Pokok Waktu % 

Waktu Standar / Baku (Standard Time) 
TP Total + Waktu 

Kelonggaran 
 

Beban Kerja Jabatan (BKJ) 
Waktu Standar / 60 (Waktu Standar / 

480) X 100% Jam 

 

Keterangan: 

- Jenis Tugas: TP = Tugas Pokok; TT = Tugas Tambahan; TL = Tugas Lain 

– Lain; AL = Aktivitas Lain – Lain; TH / R = Tugas Harian / Rutin; TB: 

Tugas Berkala; TI = Tugas Insidentil 

- Waktu Normal : Waktu Ekuivalen X Faktor Penyesuaian (ditulis dalam 

menit / hari)  

- Waktu Ekuivalen : Frekuensi tugas X waktu rata – rata (ditulis dalam menit 

/ hari) 

- Faktor Penyesuaian (p): Nilai penyesuaian (berdasarkan tabel faktor 

penyesuaian cara Shumard) dibagi 60 (Nilai Kecepatan Normal) 

- Waktu Real Rata – Rata: Berapa lama waktu (menit / jam / hari) per 

frekuensi aktivitas / elemen / tahap pelaksanaan tugas 

- Jam Kerja: 1 hari = 8 jam (480 menit) 

- Waktu Kelonggaran (Allowance): Waktu yang digunakan karyawan untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi. Allowance yang ditetapkan adalah 10% dari 

aktivitas kerja karyawan dalam sehari 
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e. Perhitungan Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Setelah diketahui Nilai Beban Kerja Jabatan, kita dapat melakukan 

perhitungan Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia (JKSDM) 

Rumus untuk menghitung JKSDM adalah: 

 

 

Keterangan : 

JKSDM  = Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

BKJ        = Beban Kerja Jabatan 

SBKJ     = Standar Beban Kerja Jabatan.  

     Standar Beban Kerja Jabatan adalah standar yang  

     Dipergunakan dalam pengukuran Jumlah Sumber Daya 

     Manusia 

SDMSI = Sumber Daya Manusia Saat Ini 

Dengan mengetahui JKSDM dan SDMSI, maka dapat diketahui 

apakah SDM yang ada saat ini mengalami kelebihan dan kekurangan. 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

Keterangan : 

Nilai +   = Kelebihan Sumber Daya Manusia 

Nilai -  = Kekurangan Sumber Daya Manusia 

Nilai 0  = SDM saat ini sudah sesuai 

JKSDM = (BKJ / SBKJ) X SDMSI 

+ / - = SDMSI - JKSDM 


