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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PO Hotel (FKA Crowne Plaza Semarang) 

yang terletak di Jalan Pemuda No. 118 Sekayu, Semarang bagian Tengah, 

Kota Semarang, provinsi Jawa Tengah 50132. Hotel melakukan Re-

branding dari bernama Crowne Plaza bertransforomasi menjadi PO Hotel 

terhitung sejak mulai Juni 2018. Re-branding adalah merupakan langkah 

awal bagi hotel bintang 5 dalam meramaikan bisnis properti di wilayah Jawa 

Tengah, kususnya di Kota Semarang.  

Alasan peneliti memilih PO Hotel sebagai objek penelitian karena 

PO merupakan salah satu bisnis di bidang jasa perhotelan yang memiliki 

beberapa profesi di dalamnya untuk tersertifikasi kompetensi. 

3.2.  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karaktristik 

tertentu,yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). PO Hotel memiliki 

memilliki 220 karyawan yang tersebar dalam 8 departemen  yang 

melakukan kegiatan oprasionalnya, ke delapan departemen tersebut 

yaitu: 

1. Executive Office 

2. Finance 

3. Human Resource 

4. Food and Beverage (Food and Service) Department 

5. Engineering 

6. Front Office 
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7. House Keeping 

8. Seles and Marketing Department 

Dari ke delapan departemen tersebut terdapat empat 

departemen yang menjadi fokus untuk diteliti dan dijadikan populasi 

mengenai sertifikasi kompetensi yang di wajibkan oleh Peraturan 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. ke empat departemen 

tersebut yaitu Front Office, Food and Baverage (servive and product), 

HRD, House Keeping . 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 146 

karyawan dari empat departemen yang membutuhkan sertifikasi 

kompetensi, berikut daftar porfesi dari ke empat departemen yang 

membutuhkan sertifikasi; 

Tabel 3.1. Departemen dan Profesi 

Departemen Profesi 
Jumlah 

Karyawan 

Front Office 

1. Front Desk 

          

14 

2. Guest Relation Officer 

3. Consierge 

4. CCA 

5. SPV Front Desk 

6. SPV Consierge 

7. Manager On Duty 

8. Manager Front Office 

Food and 

Beverage 

1. Cook Helper 

92 

2. Cold Kitchen Staff 

3. cashier 

4. Hot Kitchen Staff 

5. Waiters 

6. Order Taker 

7. Pasty/Bakery 

8. Steward 

9. Admin Kitchen 

10. Butcher 

11. Soucier Chef 

12. Demi Chef 

13. Outlet Manager 

14. Chef De Partie 

15. Food and Beverage Manager 
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Departemen Profesi 
Jumlah 

Karyawan 

16. Food and Beverage Directur 

House Keeping 

1. Room Attendant  

36 

2. Uniform Attendant 

3. PubliC Area Attendant 

4. Pool Attendant 

5. Gardener 

6. Laundry 

7. Staff Linen 

8. Housekeeping Administrator 

9. SPV HouseKeeping 

10. Housekeeping Manager 

Human 

Resource 

1. HR Staff 

4 

    2. HR Manager 

3. HR Manager Traine 

4. HR Directur 

 Total 146 

(PO HOTEL Semarang, 2018) 

3.2.2. Sampel 

sampel merupakan bagian dari jumlah dan karaktreristik yang 

dimiliki oleh populasi itu tersebut (Sugiyono, 2015) . Apabila populasi 

dalam jumlah besar dan peneliti tidak akan meemungkinkan untuk 

mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan 

waktu, dana dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel  

yang diambil dari populasi.  
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3.2.3. Teknik Sampling 

Teknik Sampling adalah teknik pengambilan sampel. 

Penentuan sampel dilakukan dengan cara teknik purposive sampling, 

dengan beberapa kriteria tertentu (Sugiyono, 2015). Adapun 

kriterianya sebagai berikut; 

1. Responden dengan lama bekerja minimal 1 tahun 

2. Responden menempati profesi atau departemen yang 

membutuhkan atau diwajibkan untuk sertifikasi 

kompetensi 

3. Penelitian dilakukan pada Responden yang bersedia 

Berikut tabel penentuan jumlah sampel responden berdasarkan 

kriteria teknik purposive sampling: 

Tabel 3.2 Penentuan Jumlah Sampel Responden 

Berdasarkan Kriteria Purposive Sampling 

 

 

 

Berdasarkan kriteria dari teknik purposive sampling yang 

sudah ditentukan maka ditemukanlah 22 responden dengan kriteria; 

Responden telah lama bekerja minimal 1 tahun, Responden berada di 

departemen yang membutuhkan sertifikasi kompetensi sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang merujuk pada 

bidang pariwisata perhotelan terkait departemen yang harus memiliki 

No. 
Bidang 

Departemen 
 Populasi Sample 

1 Human Resources 4 1 

2 Food and Beverege 92 6 

3 Front Office 14 9 

4 House Keeping 36 6 

TOTAL 146 22 
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sertifikasi kompetensi seperti, Human Resource, Food an Beverage, 

Front Office, House Keeping, serta Responden yang bersedia untuk 

menjadi sampel. 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data  yang digunakan adalah sumber data primer. 

sumber data premier adalah sumber data yang langsung akan 

memberikan data pada seorang pengumpul data (Sugiyono, 2015). 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data utama dalam penelitian  Deskriptif 

ini dilakukan dengan cara kuesioner dan wawanacara. 

a. wawancara  

wawancara adalah pertemuan dua orang  untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat 

diskontruksikan sebuah makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 

2015).  Wawancara dilakukan oleh ketiga informan PO Hotel, 

ketiga informan tersebut dari karyawan front office, House 

Keeping, dan Food and Beverage yang telah memenuhi kriteria 

dari purposive sampling. 

b. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan dari responden 

(Sugiyono, 2015). Kuesioner dapat berupa pertanyaan terbuka 

dan tertutup, dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan 

terbukan dan tertutup yang akan di bagikan pada 22 responden 

dari departemen Front Office, Food and Beverage, House 

Keeping dan Human Resource. 
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3.4. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatau proses mencari  dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga akan ada temuan yang dapat di 

informasikan pada orang lain (Sugiyono, 2015). Analisis data dilakukan 

dengan  cara mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit,  

kemudian melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan yang terakhir membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Pada awal penelitian metode deskriptif kualitatif dipilih sebagai 

motede untuk menganalisis data, namun pada saat menjalani proses di 

lapangan untuk peneliti mengumpulkan data berupa kuesioner dan 

wawancara yang diberikan kepada responden dan informan yang sudah 

memenuhi kriteria dari penentuan sampel purposive sampling, ditemukanlah 

beberapa kendala. Kendala yang dialami pada saat di lapangan yaitu, 

kesibukan dan padatnya jam kerja karyawan PO Hotel membuat peneliti 

tidak dapat untuk mencari data secara mendalam. Departemen Front Office, 

House Keeping, Food and Beverage (service and product) adalah 

departemen yang melayani tamu secara langsung dan intensiv, sehingga 

mereka tidak memiliki banyak waktu lama untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Kendala berikutnya, yaitu kurangnya partisipasi pihak 

manajer untuk membantu menyebarluaskan kuesioner. Pihak manajer 

membatasi jumlah kuesioner yang akan disebarkan pada responden, 

sehingga sehingga peneliti harus melakukan kembali penyebaran kuesioner 

secara mandiri dengan menemui secara langsung karyawan-karyawan yang 

berada di departemen Front Office, House Keeping, Food and Beverage 

pada saat hari kerja. Serta adanya keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga 

peneliti tidak dapat menggali dan mencari informasi secara mendalam pada 

para responden. 
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Berdasarkan kendala-kendala yang dialami peneliti saat proses di 

lapangan untuk mencari data, maka peneliti mengubah metode penelitian 

deskriptif kualitatif menjadi metode deskriptif kuantitatif. Penelitian 

diskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

keberadaan variable mandiri, baik pada hanya satu variabel atau  lebih tanpa 

membuat suatu perebandingan atau menghubungkaan dengan variabel 

lainnya (Sugiyono, 2015). Variabel mandiri merupakan variabel yang 

berdiri sendiri, bukan jenis variabel independen karena jika variabel 

independen akan dipasangkan selalu dengan dengan variabel dependen. 

Metode kuantitatif sendiri merupakan metode yang berlandaskan pada 

filsafat positifisme dan sebagai metode ilmiah, karena telah memenuhi 

kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, rasional dan 

terstruktur (Sugiyono, 2015). Peneliti memperoleh data melalui penyebaran 

kuesioner terbuka dan tertutup pada 22 responden dari departemen Front 

Office, Food and Beverage ,House Kepping dan Human Resource, serta 

melakukan wawancara pada 3 informan dari front Office, Food an Beveraeg 

dan House Keeping.  

Data yang diperoleh  mengenai 4 variabel yaitu persepsi responden 

mengenai sertifikasi kompetensi, persepsi responden mengenai LSP 

(Lembaga Sertifikasi Kompetensi), pemahaman responden mengenai TUK 

(Tempat Uji Kompetensi) dan pemahaman responden mengenai GNIK 

(Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) akan dimunculkan kedalam bentuk 

tabel yang akan dapat dilihat pada Bab Pembahasan. Dalam menganalisis 

data, akan dilakukan dengan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tabulasi Data  

Pada tahap pertama dalam analisis data yaitu Tabulasi data. 

Tabulasi data merupakan penyusunan data mentah kedalam bentuk 

tabel. Tabulasi data ini bertujuan untuk data agar bisa disusun, 

dijumlah dan dianalisis, data yang ditabulasi dalam penelitian ini 

yaitu data kuesioner dan data hasil wawancara.  
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b. Identifikasi Analisis Data Variabel 

Setelah  data ditabulasi maka langkah selanjutnya yaitu identifikasi 

data. Identifikasi akan dilakukan  pada 4 varibel yaitu varibel, 

Persepsi Karyawan terhadap Sertifikasi Kompetensi, Persepsi 

Karyawan terhadap LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), Persepsi 

Karyawan terhadap TUK (Tempat Uji Kompetensi) dan Persepsi 

Responden terhadap GNKI (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten). Hasil identifikasi akan disajikan dengan berupa tabel. 

c. Kesimpulan  

Setelah kedua langkah dilakukan maka kemudian langkah 

selanjutnya yaitu menarik kesimpulan atau sintesa. Kesimpulan 

akan disajikan dalam bentuk tabel yang menjelaskan  mengenai 

jawaban atau hasil dari sebuah proses analisis data yang telah 

dilakukan. 

  


