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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 

 Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemegang jabatan 

dan pimpinan di Cafe Coco De’Luna yang bertempat di jalan Dr. Sutomo 1 

Purwodadi. 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

 

 Populasi yang digunakan peneliti adalah jabatan di Cafe Coco 

De’Luna yang mana sumber informasi tersebut akan didapatkan melalui 

pemegang jabatan dan pimpinan. 

 Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 7 jabatan yang 

ada Cafe Coco De’Luna yaitu sebagai berikut: Manajer, Administrasi, Chef, 

Helper, Bartender, Waiters, dan Dishwasher dan peneliti akan menggunakan 

semua karyawan yang ada di Cafe Coco De’Luna yaitu sebanyak 15 orang. 

  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber datanya 

secara langsung.  

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan 2 metode : 
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1. Kuesioner 

  Kuesioner berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh 

responden. Kuesioner untuk mengetahui tanggapan responden 

terhadap pertanyaan yang diajukan. 

Ada 2 macam kuesioner yang akan diberikan oleh peneliti; pertama 

adalah kuesioner AHP yang akan diberikan kepada pimpinan untuk 

mengetahui bobot kepentingan faktor dan sub faktor (Lampiran 3, 

halaman j); dan yang kedua adalah kuesioner yang akan diberikan 

ke karyawan di Cafe Coco De’Luna dan pimpinan berisi daftar 

pertanyaan yang ditujukan kepada karyawan yang menjabat di 

pekerjaan tersebut dan kepada pimpinan, kuesioner ini terdiri dari 

data umum seperti nama, usia, jabatan, pendidikan, pengalaman 

kerja, tugas dan tanggung jawab, kondisi kerja, tenaga fisik/mental 

dsb (Lampiran 4, halaman p dan Lampiran 5 halaman ddd). 

 

2. Wawancara 

  Peneliti akan menggunakan wawancara dengan karyawan 

dan pimpinan dari Cafe Coco De’Luna untuk mendapatkan sumber 

data penelitian. 

Dalam mewawancarai sampel penelitian di Cafe Coco De’Luna, 

peneliti akan mewawancari mengenai:  

a. Visi dan misi perusahaan. 

b. Struktur organisasi perusahaan. 

c. Faktor – faktor yang dianggap penting dalam pekerjaan 

d. Sub faktor dari faktor-faktor yang sudah disebutkan 

e. Jabatan yang sedang diduduki 

f. Tugas dan tanggung jawab 

g. Wewenang 

h. Kondisi kerja. 

i. Persyaratan yang harus dimiliki dalam jabatannya (umur, jenis 

kelamin, keahlian, pengambilan keputusan), dsb. 
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3.3.3 Validitas 

 Validitas di dalam sebuah penelitian menunjukkan seberapa nyata 

suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukut (Hartono, 

2013:146). Dalam penelitian ini uji validitasnya yaitu dengan bukti 

tanda tangan dari responden sebagai bukti keabsahan data. 

 

3.4 Analisis Data 

 

3.4.1 Alat Analisis Data 

 Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analytical Hierarchy Process, melalui metode AHP maka dapat 

mengetahui apa saja faktor dan sub faktor yang harus ada dalam 

deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan di Cafe Coco De’Luna 

serta menentukan tingkat kepentingan yang harus ada dalam pekerjaan 

yang dilihat dari perbandingan kriteria dan sub kriterianya, serta hasil 

pembobotan yang nantinya akah dihitung hingga menemukan tingkat 

kepentingan yang nanti akan digunakan, berikut adalah tahapan analisis 

datanya: 

1. Menentukan visi dan misi perusahaan. 

Menentukan visi dan misi perusahaan ini berguna untuk 

mengetahui apa saja faktor dan sub faktor yang dianggap penting 

yang harus ada dalam sebuah pekerjaan. 

2. Menentukan dan mendefinisikan faktor dan sub faktor dalam 

sebuah pekerjaan 

 Menentukan faktor dan sub faktor yang dianggap penting dalam 

sebuah pekerjaan ini dilakukan dengan cara menurunkannya dari 

visi dan misi perusahaan. 

3. Menyusun hirarki faktor dan sub faktor 

 Setelah mengetahui faktor dan sub faktor yang dianggap penting, 

faktor dan sub faktor tersebut disusun menjadi sebuah hirarki. 
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4. Penentuan bobot faktor dan sub faktor. 

 Pengisian dilakukan oleh pengambil keputusan, dengan cara 

mengisi kuesioner yang ada pada lampiran 3 halaman j lalu 

menentukan tingkat kepentingan dan alasannya berdasarkan pada 

tabel Saaty (halaman 12). 

5. Perhitungan matriks faktor dan sub faktor. 

Dalam perhitungan ini proses yang dilakukan adalah mengubah 

angka tingkat kepentingan yang sudah dipilih menjadi bentuk 

disederhanakan atau pecahan. 

6. Perhitungan eigen vector faktor dan sub faktor. 

 Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan 

berpasangan. 

7. Pengukuran konsistensi faktor dan sub faktor. 

Tujuan dari pengukuran konsistensi ini untuk menjamin bahwa 

semua faktor dan sub faktor dikelompokkan secara logis dan 

diperingkat secara konsisten. Terdapat 3 langkah yang harus 

dilakukan yairu mencari nilai λ max, mencari indeks konsistensi 

(consistency index/CI), dan mencari nilai consistency ratio/CR. 

8. Menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan 

Penyusunan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan 

dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner, persepsi 

antara karyawan setiap jabatan dengan manajer dijadikan satu 

sebagai kesimpulan. 

9. Mencocokan deksripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan 

Tujuan dari langkah ini yaitu untuk mengetahui kira-kira apa saja 

spesifikasi pekerjaan yang harus dipenuhi atau dibutuhkan dalam 

setiap deskripsi pekerjaan.                                                               

  

 

 

 


