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BABIII 

METODE PENELITIAN 
 

1.2 Obyek dan Lokasi Penelitian 

 

1. Obyek Penelitian 

 Objek Penelitian pada penelitian kali ini adalah Kompetensi dari tiap 

karyawan produksi dengan standart kompetensi atau kompetensi jabatan yang 

telah ditentukan oleh perusahaan.Indikator yang dinilai dalam kompetensi 

karyawan antara lain skill/kemampuan,knowledge,dan attitude/kepribadian para 

karyawan produksi CV.Mimosa Semarang. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi atau tempat penelitian dilakukan di kawasan Industri Candi 

Semarang, Jl.Gatot Subroto blok 5 No. 25 Semarang. 

1.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Menurut Arikunto (2002) populasi adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kitatentukan.Jadi 

populasi berkaitan dengan data, bukan manusianya. Kalau tiap manusia masing-

masing memberi suatu data, maka besarnya atau ukuran populasi akan sama 

dengan banyaknya manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian,sedangkan menurut Sugiyono(2011) pengertian populasi adalah 
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wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan 

produksi CV.Mimosa Semarang. 

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan produksi pada CV.Mimosa 

Semarang dengan jumlah karyawan produksi sebanyak 34 orang dari total 52 

orang karyawan yang ada, 34 orang karyawan yang dijadikan sumpel penelitian 

adalah sebagai subjek penelitian karena kebijakan program pemberian bonus yang 

dilakukan perusahaan hanya diperuntukan untuk karyawan bagian produksi 

dengan alasan bahwa karyawan produksi memegang peranan yang paling penting 

dalam kegiatan operasional perusahaan,juga memiliki tingkat resiko yang tinggi 

dan memiliki tingkat kenyamanan kerja yang rendah dibandingkan jabatan lain. 

Sampel merupakan sebagian populasi yang dianggap representative yang diambil 

dengan teknik tertentu dan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

dengan cara purposive sampling.Penarikan sampel perlu dilakukan mengingat 

jumlah populasi yang terlalu besar.Keabsahan sampel terletak pada sifat dan 

karakteristiknya,bukan pada besar atau banyaknya modifikasi 

populasi(Agustiningtyas,2013). 
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1.4 Metode Pengumpulan Data 

1.4.1 Jenis Data dan Sumber Data 

a) Data Primer 

 Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli atau tidak melalui media perantara. Data primerdapat berupa opini seseorang 

secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian 

atau kegiatan,dan hasil pengujian.Data primer adalah data yang mengacu pada 

informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan 

variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden 

individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika 

koesioner disebarkan melalui internet (Sekaran, 2011).Dalam hal ini data primer 

yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil kuesioner yang diberikan 

pada kepala bagian produksi CV.Mimosa Semarang, hasil wawancara pada 

penelitian ini berupa hasil penentuan aspek dan subaspek yang menjadi dasar 

penelitian, penentuan core dan secondary factor, juga persentase bobot. 

b) Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung atau melalui media perantara yang diperoleh dandicatat oleh pihak 

lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun oleh perusahaan dalam arsip atau data dokumenter yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.Data sekunder adalah data yang 
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mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber 

data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, 

analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011). 

Pada penelitian ini data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari 

dokumen- dokumen yang ada pada perusahaan seperti data absensi karyawan baik 

data kehadiran dan data keterlambatan, dan juga data produktifitas masing-masing 

karyawan 

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data atau cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapat data yang diperlukan dalam penelitian kali ini yaitu melalui 

kuesioner,wawancara dan studi dokumentasi semi terstruktur dengan responden 

atau sampel penelitian. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner menggunakan 

pilihan jawaban  dengan Skala Likert yang  membantu mengkategorikan data 

jawaban responden untuk dijadikan data angka menggunakan skala interval. 

Sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh tambahan informasi juga 

untuk memperjelas deskripsi jawaban responden  dalam kuesioner. 

1.5 Batasan Masalah 

 Penulis membatasi permasalahan dalam penulisan ini dengan maksud agar 

pembahasan dan penulisan laporan skripsi ini dapat dilakukan secara lebih 

terfokus dan mencapai sasaran, maka penulis membatasi masalah-masalah antara 

lain : 
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1. Penelitian hanya akan dilakukan pada seluruh karyawan tetap produksi 

CV.Mimosa yang berjumlah 34 orang dan tidak termasuk karyawan kontrak yang 

ada. 

2. Metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan dalam menentukan 

keputusan adalah metode Profile Matching. 

3.Perhitungan yang dilakukan menggunakan metode Profile Matching akan masih 

dilakukan secara manual menggunakan rumus yang dihitung dengan Ms.Excel 

dan belum berbasis system / aplikasi komputerisasi. 

4.Pemberian nilai pada masing-masing subaspek pada karyawan produksi secara 

langsung akan dilakukan oleh kabag produksi selaku pengawas karyawan-

karyawan produksi yang ada dan sebagai orang yang paling mengetahui tugas-

tugas tiap karyawan produksi. 

5.Peneliti akan melakukan perhitungan hanya untuk 1 periode saja atau penilitian 

pada 2 bulan yaitu pada bulan Mei dan Juni 2018.  
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1.6 Alat Analisis Data 

 

Tahapan dalam metode profile matching adalah sebagai berikut :(Frieyadie dan 

Sarana, 2017) 

1. Menentuan Bobot Nilai Gap. Pada tahap ini, akan ditentukan bobot nilai 

masing-masing aspek dengan menggunakan bobot nilai yang telah ditentukan bagi 

masing-masing aspek itu sendiri. Adapun inputan dari proses pembobotan ini 

adalah selisih dari profil karyawan dan profil jabatan(Frieyadie dan Sarana, 2017) 

2. Langkah kedua dengan melakukan pemetaan Gap. Gap yang dimaksud adalah 

perbedaan antara profil pegawai dengan profil jabatan. 

3. Melakukan pencocokan dengan tabel bobot Gap Hasil Gap dari pengurangan 

profil karyawan dan profil jabatan bila dicocokkan dengan kolom selisih gap pada 

table bobot nilai yang dihasilkan sama(Frieyadie dan Sarana, 2017) 

4. Melakukan perhitungan core factor dan secondary factor. Setelah menentukan 

bobot nilai gap untuk ketiga aspek yang dibutuhkan, kemudian tiap aspek 

dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok yaitu core factor dan secondary 

factor.(Frieyadie dan Sarana, 2017) 

5. Perhitungan nilai total dengan rumus  

6. Perhitungan Penentuan Rangking dengan rumus 

 

 

 

 


