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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah jabatan setiap karyawan 

yang bekerja baik jabatan yang berada di atas sampai bawah di rumah makan 

Sambal Sereh semarang yang beralamat di jalan Sriwijaya nomor 80 ,Semarang. 

Telepon: 024 8419066. 

3.2 Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah jabatan rumah makan sambal sereh 

dan sampelnya adalah 11 jabatan rumah makan Sambal Sereh yang menduduki 

jabatan-jabatan sesuai dengan struktur organisasi rumah makan Sambal Sereh. 

Jabatan-jabatan tersebut adalah General Manager, Kepala Dapur, Koki, Helper, 

Dishwasher, Kepala Server, Waiters, Kepala Kasir, Kasir, Kepala Barista, dan 

Barista. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan sebuah penelitian pengumpulan data merupakan 

tahapan yang paling penting karena pengumpulan data digunakan untuk 

memeperoleh informasi agar tujuan dari penelitian itu dapat tercapai. 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian: 

- Data primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber 

pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil 

wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan 

oleh peneliti (Umar, 2009). Data yang peroleh meliputi nama, 

usia, jenjang pendidikan, jabatan di Rumah makan sambal sereh, 

tugas dan tanggung jawab, dan pengalaman kerja.  

- Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak 

lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek 

penelitianya (Azwar, 2005). Data yang diperoleh seperti data 

daftar gaji General Manager, Kepala Dapur, Koki, Helper, 

Dishwasher, Kepala Server, Waiters, Kepala Kasir, Kasir, Kepala 

Barista, dan Barista. 
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3.3.2 Teknik pengumpulan data 

3.3.2.1 Kuesioner 

Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan 

rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang 

akan diteliti (Narbuko dan Achmadi, 2007). Di dalam penelitian ini 

menggunakan 3 jenis kuesioner :  

1. Kuesioner analisis jabatan untuk memperoleh suatu data, 

kuesioner ini akan di berikan kepada karyawan setiap jabatan 

di Rumah makan sambal sereh. Kuesioner ini terdiri atas data 

umum yaitu nama, usia, jenjang pendidikan, jabatan di 

perusahaan, pengalaman kerja, dan apa yang di kerjakan 

karyawan tersebut untuk mengetahui deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan pada setiap jabatan di rumah makan 

sambal sereh.(Budhiawan, 2017) 

2. Kuesioner penentuan bobot faktor dan sub faktor , kuesioner 

ini akan di berikan kepada general manager selaku pemilik 

Rumah makan Sambal sereh untuk mengetahui bobot – bobot 

setiap faktor dan sub faktor setelah itu di hitung dengan 

metode AHP.(Budhiawan, 2017) 
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3. Kuesioner penentuan nilai derajat sub faktor setiap jabatan, 

kuesioner ini akan di berikan kepada general manager selaku 

pemilik Rumah makan Sambal sereh untuk mengetahui nilai 

relatif suatu jabatan.(Budhiawan, 2017) 

 

3.3.2.2 Wawancara 

Metode wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan – pertanyaan pada para responden (Subagyo, 2006). 

Wawancara ini akan dilakukan dengan pemilik selaku General 

manajer di Rumah makan sambal sereh. 

Pertanyaan – pertanyaan yang akan peneliti ajukan dalam 

wawancara dengan pemilik selaku General manajer  di Rumah 

makan sambal sereh yaitu : 

- Jabatan yang sedang di duduki 

- Tugas dan tanggung jawab 

- Wewenang  

- Persyaratan yang harus dimiliki dalam jabatanya (umur, jenis 

kelamin, keahlian, pengambilan keputusan) 
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3.4 Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

AHP dan regresi linear.  Metode AHP itu sendiri adalah sebuah  metode untuk 

memecahkan suatu situasi yang komplek tidak terstruktur ke dalam komponen 

dalam sususnan hirarki dengan memberikan nilai subjektif tentang pentingnya 

setiap variable secara relatif dan menetapkan variable mana yang memiliki 

prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. 
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1. Tahapan metode point system 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1 Tahapan metode point system 

Menentukan job description dan job specification 

terhadap setiap jabatan 

Menentukan dan mendefinisikan faktor dan sub 

faktor terhadap setiap jabatan 

Pembobotan dan perhitungan faktor 

dan sub faktor dengan AHP 

Penentuan total poin dan derajat 

subfaktor 

- Tanggung Jawab : tanggung jawab 

terhadap pekerjaan orang lain, 

tanggung jawab terhadap peralatan 

kerja, tanggung jawab terhadap mutu 

produk. 

- Keterampilan: kemampuan 

mempimpin, penggunaan peralatan 

kerja, ketrampilan berkomunikasi, 

kemampuan melihat situasi. 

- Kecakapan: pendidikan, pengalaman. 

- Kondisi Kerja: lingkungan kerja, 

resiko bahaya/ kecelakaan. 

- Faktor Usaha: usaha mental, 

kekuatan fisik. 

 

Membandingkan Gaji sekarang dengan perhitungan usulan gaji 

pokok dengan tiga alternatif 

Perhitungan Usulan Gaji Pokok dengan tiga alternatif yaitu : regresi 

linear, range minimum dan maksimum , serta 1000 poin 

Perhitungan Nilai relatif 

jabatan 
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2. Tahapan AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Diagram 3.2  Tahapan Pembobotan Faktor dan Sub Faktor dengan AHP 

 

tidak 
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Penyusunan Hirarki Faktor dan Sub Faktor 

Pengukuran Konsistensi (  maks) 

Perhitungan nilai rata – rata geometris 

Matriks perbandingan berpasangan untuk faktor dan 

sub faktor 

 

Perhitungan bobot dari faktor dan sub faktor 

Pengisian pembobotan faktor dan sub faktor 

Hitung CI dan CR 

CR  0,1 

Selesai 
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3. Regresi Linier 

Dengan menggunakan regresi 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 

  


