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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini dilaksanakan pada seluruh divisi operasional pada 

Hotel Pandanaran yang merupakan hotel bintang tiga yang berada di Jalan 

Pandanaran no.58, Pekunden, Semarang Tengah, kota Semarang. Hotel 

Pandanaran sendiri merupakan salah satu perusahaan akomodasi yang 

mempergunakan jasa dan fasilitasnya untuk penginapan, menyediakan 

makanan dan minuman, dan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan bagi 

masyarakat. Hotel ini juga beroperasi selama 24 jam sehari tanpa adanya hari 

liburguna melayani masyarakat yang ingin menginap. 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling. 

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi, polulasi dapat dikatakan yaitu  merupakan hasil 

pengukuran dan perhitungan mengenai karakteristik tertentu dari seluruh 

anggota dalam divisi tersebut yang ingin dipelajari sifat-sifat saat bekerja. 

Populasi yang akan diambil dalam analisis beban kerja karyawan divisi 

operasional pada Hotel Pandanaran kota Semarang.  

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, umtuk sampel yang diambil 

dari populasi tersebut harus benar-benar representative (mewakili). Dapat 

dikatakan pula sampel merupakan sebagian populasi yang telah dianggap 

mewakili populasi tersebut karena memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang 

sama. Sedangkan sampel yang akan diambil yaitu empat karyawan pada divisi 

HR Coordinator, admin HR Coordinator, valet dan security. 

Menurut Sugiyono (2014) teknik sampling adalah merupakan teknik 

pengambilan sampel, untuk menentukan sampel dalam penelitian terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling yang akan 
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digunakan berpengaruh kepada latar belakang karyawan, yaitu melihat laki-

laki atau perempuan, usia, dan berada pada jabatan apa saat ini. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data orimer dan data 

sekunder, sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2014) data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan informasi atau data kepada pengumpul data. 

Data primer yang diperoleh dari penelitian ini berupa observasi dengan 

pengamatan langsung di Hotel Pandanaran dan melakukan wawancara 

dengan salah satu karyawan admin HR Coordinator mengenai 

informasi mengenai seberapa besar arti penting divisi ini dan job desc 

yang ada pada divisi tersebut saat ini. 

2. Data sekunder 

Menurut Sugiyono (2014) mengatakan bahwa data sekunder aadalah 

sumber data yang tidak secara langsung didapatkan atau diberikan 

kepada pengumpul data, misalnya melalui perantara orang lain atau 

dokumen yang ada. Data sekunder yang didapat dari penelitian ini 

adalah menggunakan penelitian terdahulu, buku, dan laporan-laporan 

kegiatan yang terdapat pada catatan di Hotel Pandanaran. 

3.4.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara. Menurut Sugiyono (2014) wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Dengan melakukan wawancara, diharapkan data yang terkumpul seperti 

struktur organisasi Hotel Pandanaran dan mengenai divisi operasional dapat 

diolah dengan disiplin ilmu manajemen sumber daya manusia, terlebih 
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mengenai analisis beban kerja karyawan apakah beban kerja pada divisi 

operasional pada Hotel Pandanaran kota Semarang sudah sesuai atau belum 

dengan pekerjaan yang ada. Output yang dihasilkan dari penelitian analisis 

beban kerja karyawan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk 

pengembangan bagi Hotel Pandanaran itu sendiri. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Iridiastadi (2014) metode NASA-TLX dikembangkan oleh 

Sandra G. Dari NASA-Ames Research Center dan Lowell E. Staveland dari 

San Jose State University pada tahun 1981. Metode ini dikembangkan 

berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran subjektif yang terdiri dari 

skala sembilan faktor (kesulitan tugas, tekanan waktu, jenis aktivitas, usaha 

fisik, usaha mental, performansi, frustasi, stress, dan kelelahan). Dari sembilan 

faktor ini disederhanakan lagi menjadi enam faktor yaitu kebutuhan fisik 

(KF), kebutuhan mental (KM), kebutuhan waktu (KW), performansi (P), 

usaha (U), dan tingkat frustasi (TF). Penyederhanaan ini berdasarkan 

pertimbangan praktis (NASA-Task Load Index) pembuatan skala rating beban 

kerja. 

1. Menentukan rating faktor beban kerja. 

Responden yaitu karyawan akan diberikan pertanyaan dalam bentuk 

kuesioner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja mental. 

Faktor-faktor tersebut yaitu mengenai kebutuhan mental, kebutuhan fisik, 

kebutuhan waktu, performa kerja, tingkat frustasi, usaha mental dan 

fisik.responden diminta untuk mengisi kuesioner tersebut berdasarkan apa 

yang mereka alami pada saatt bekerja dengan mengisi skala yang tersedia. 
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Tabel 3. 1 Tabel Rating Faktor Beban Kerja 

RATING FAKTOR BEBAN KERJA 

Indikator Pertanyaan Skor Rating 

(1-100) 

Kebutuhan Mental   

Kebutuhan Fisik   

Kebutuhan Waktu   

Performa Kerja   

Tingkat Frustasi   

Usaha Fisikdan 

Mental 

  

 

2. Menentukan bobot faktor beban kerja 

Responden diminta untuk memilih faktor beban kerja mana yang dirasa 

lebih dominan menurut mereka. Hal ini dilakukan dengan cara memberi tanda 

silang (X)  pada kolom yang tersedia disamping faktor-faktor beban kerja 

tersebut. 
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Tabel 3. 1 Tabel Bobot Faktor Beban Kerja 

BOBOT FAKTOR BEBAN KERJA 

No. Indikator (X) Indikator (X) 

1. Kebutuhan Mental  Kebutuhan Fisik  

2. Kebutuhan Mental  Kebutuhan Waktu  

3. Kebutuhan Mental  Performa Kerja  

4. Kebutuhan Mental  Usaha Fisik dan Mental  

5. Kebutuhan Mental  Tingkat Frustasi  

6. Kebutuhan Fisik  Kebutuhan Waktu  

7 Kebutuhan Fisik  Performa Kerja  

8. Kebutuhan Fisik  Usaha Fisik dan Mental  

9. Kebutuhan Fisik  Tingkat Frustasi  

10. Kebutuhan Waktu  Performa Kerja  

11. Kebutuhan Waktu  Usaha Fisik dan Mental  

12. Kebutuhan Waktu  Tingkat Frustasi  

13. Performa Kerja  Usaha Fisik dan Mental  

14. Performa Kerja  Tingkat Frustasi  

15. Usaha Fisik dan Mental  Tingkat Frustasi  
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3. Menentukan WWL 

Pada tahap ini dilakuakn perhitungan Weight Workload (WWL). Setiap 

reponden individu dari data-data yang sudah didapatkan pada tahap yang 

sebelumnya. Hasil tersebut akan terdiri dari 6 faktor beban kerja. Sehingga 

akan terdiri dari WWL fisik, WWL mental, WWL waktu, WWL performa, 

WWL usaha, dan WWL frustasi. WWL akan didapatkan dengan persamaan 

sebagai berikut  

WWL  = rating x bobot faktor  

Atau dapat lebih diperinci setiap faktor sebagai berikut : 

WWL fisik = rating faktor fisik x bobot faktor fisik 

WWL menta = rating faktor mental x bobot faktor mental 

WWL waktu = rating faktor waktu x bobot faktor waktu 

WWL performa = rating faktor performa x bobot faktor         

WWL usaha  = rating faktor usaha x bobot faktor usaha 

WWL frustasi  = rating faktor frustasi x bobot faktor frustasi 

4. Menentukan rata-rata WWL 

Pada tahap keempat ini, nilai rata-rata WWL akan didapat dari total 

keenam WWL faktor beban kerja mental dibagi lima belas. Angka lima belas 

sendiri didapat dari total jumlah bobot masing-masing individu. Sehingga 

didapatkan persamaan rata-rata WWL sebagai berikut : 

Rata-rata WWL  = WWL/15 

5. Interpretasi skor. 

Skor akhir dalam perhitungan metode NASA-TLX dibagi menjadi tiga 

yaitu skor <50 tergolong beban kerja ringan, 50-80 tergolong beban kerja 

sedang, dan >80 tergolong beban kerja berat. 

 


