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                                      BAB III 

                           METODE PENELITIAN 

 

III.1     Obyek  dan Lokasi Penelitian 

     Obyek penelitian merupakan obyek yang diteliti. Lokasi penelitian 

merupakan tempat yang akan diteliti. Obyek yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah evaluasi jabatan setiap karyawan yang bekerja pada cafe Eggshell 

yang berada di Jalan Jatimulyo no 1A, Tembalang, Semarang. 

 

III.2    Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

     Populasi merupakan sekumpulan obyek yang menjadi pusat perhatian 

karena terkandung sebuah informasi yang ingin diketahui. Sampel 

merupakan bagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan Cafe Eggsehll dan sampelnya adalah 5 karyawan Cafe Eggshell 

yang menduduki jabatan-jabatan tersebut adalah Manager Outlet, Kasir, 

Koki, Helper, Batender. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

teknik jenuh, dimana pengambilan sampel mengambil seluruh populasi yang 

berjumlah 5 orang di Cafe Eggshell Semarang. 

III.3 Metode Pengumpulan Data 

     Pengumpulan data merupakan tahap paling penting dalam sebuah 

penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan penelitian agar mencapai tujuan penelitian tersebut. 
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Jenis dan sember data 

          Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian: 

          Data primer merupakan data yang diperoleh dan diteliti pertama kali 

oleh peneliti dari   data hasil wawancara yang diberikan kepada Manager 

Outlet, Kasir, Koki, Helper, Batender. 

    III.4 Teknik pengumpulan data 

Wawancara 

 Wawancara merupakan interaksi yang dilakukan dua orang atau lebih 

yang menyangkut narasumber dan yang mewawancarai sehingga dengan 

adanya wawancara tersebut dapat menghasilkan suatu informasi yang tepat 

dari narasumber tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara yang akan digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Dalam wawancara sampel penelitian di Cafe Eggshell, peneliti akan 

mewawancarai sebagai berikut: 

a. Jabatan yang sedang diduduki 

b. Tugas dan tanggung jawab 

c. Wewenang 

d. Persyaratan yang harus dimiliki seperti umur, dsb. 
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Kuesioner 

 Kuesioner yang digunakan akan diberikan kepada karyawan untuk 

peneliti dapat mengetahui transparansi terhadap metode pemberian gaji 

pokok dan lain-lain yang berkaitan dengan analisis jabatan. 

Observasi  

 Observasi akan digunakan untuk melihat langsung lokasi yang akan 

diteliti oleh peneliti. ( Lampiran 3 ) 
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III.5    Analisis Data 

 Analisis data merupakan langkah untuk menyederhanakan data agar 

data yang sudah diperoleh dapat dengan mudah di baca dan diinterpretasikan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

sistem poin. Sebagai berikut langkah-langkahnya = 

1. Mengambil 5 jabatan yang sudah ada pada struktur organisasi cafe 

Eggshell Semarang. Dalam memilih kelompok pekerjaan tersebut 

terdapat dua level yaitu bagian manajer dan staff yang berdasar gaji pada 

tiap bulan. 

2. Penentuan dan pendefinisian Faktor dan Sub Faktor yang dapat 

dijadikan untuk pemberian kompensasi. 

3. Pembobotan Faktor dan Sub Faktor menggunakan AHP. 

4. Penentuan derajat faktor dan subfaktor. 

5. Perhitungan NRJ. 

6. Perhitungan Usulan Gaji Pokok menggunakan metode Point System. 

7. Membandingkan Gaji yang sekarang dengan Usulan Gaji Pokok 

 

 

 

 

 


