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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan PT. Marimas Putera Kencana di 

Kawasan Candi Gatot Subroto Semarang pada departemen Sumber Daya Manusia. 

Marimas merupakan perusahaan swasta yang memproduksi minuman serbuk aneka 

rasa yang terkenal dengan merek Marimas. 

Penelitian ini dilaksanakan di Divisi Sumber Daya Manusia tepatnya di PT 

Marimas Putera Kencana yang berlokasi di Kawasan Candi Gatot Subroto, Semarang. 

PT Marimas Putera Kencana adalah perusahaan yang memproduksi makanan, salah 

satunya adalah produk kombap dan minuman serbuk aneka rasa yang menjadi 

andalan PT. Marimas sendiri. 

3.2  Subjek Penelitian 

Arikunto (2003) menyatakan definisi dari subjek penelitian adalah segala 

sesuatu termasuk benda, hal, termasuk tempat data untuk variabel penelitian yang 

dipermasalahkan melekat. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala bagian di setiap 

departemen Human Resource pada PT. Marimas Putera Kencana, Semarang sebanyak 

2 orang, sebagai manajer dan senior manajer Human Resource PT. Marimas Putera 

Kencana. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer, yaitu wawancara 

mengenai reward sistem, program kesejahteraan pegawai dan sistem pelatihan untuk 

pegawai. Selain data tersebut, pengumpulan data primer juga menggunakan kuesioner 

validasi strategi objektif, program inisiatif dan aktivitas. Adapun kuesioner 

pembobotan  tingkat kepentingan perspektif, strategi objektif, program inisiatif dan 

aktivitas. 
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3.4  Alat Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi awal 

mengenai isu atau permasalahan yang adapada PT. Marimas Putera Kencana. 

Sugiono (2014) menyatakan definisi dari Wawancara adalah  mendapatkan informasi 

awal yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara terbuka. 

Wawancara terbuka sendiri adalah wawancara dimana tidak digunakan pedoman 

yang tersusun secara sistematis dan lengkap dalam proses pengumpulan datanya.  

Membagikan kuesioner Key Performance Indicator kepada responden yang 

berjumlah 2 orang.  Kedua subjek tersebut adalah manager HRD sebagai responden 1 

(R1), Senior Manager HRD sebagai responden 2 (R2). Pengisian kuesioner KPI 

bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga responden tersebut ikut serta dalam 

mengidentifikasi strategy objectives, program inisiatif dan aktivitas pada PT. 

Marimas Putera Kencana tersebut. Jika responden menjawab YA, maka responden 

tersebut ikut serta dalam identifikasi, jika menjawab TIDAK, maka sebaliknya. 

3.5  Alat Analisis 

 Penelitian ini perlu melakukan beberapa langkah menggunakan alat analisis 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi strategy objectives, program inisiatif, dan aktivitas 

pada PT. Marimas Putera Kencana Semarang. 

2. Langkah selanjutnya adalah membuat strategy map, berdasarkan 

analisis dari KPI yang telah dijabarkan. 

3. Melakukan pembobotan tingkat kepentingan perspektif, strategy 

objectives, program inisiatif dan aktivitas dengan menggunakan 

metode Analitycal Hierarcy Process. 

Metode AHP dilakukan dalam beberapa langkah sebagai berikut: 

a. membuat perbandingan berpasangan, dimana perbandingan 

berpasangan diisi dengan bilangan untuk 
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mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen 

terhadap elemen lainnya. 

b. Menentukan Normalisasi Matriks dan Menentukan Eign 

Vektor 

Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom 

sebelumnya yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi 

matriks sedangkan perhitungan Eign Vektor didapatkan dari 

masing-masing nilai elemen yang didapatkan dari hasil 

normalisasi matriks. 

c. Perhitungan λmax 

untuk mengetahui hasil dari λmax, perlu dilakukan perhitungan λX 

terlebih dahulu. Hasil ini didapatkan dari tiap baris kolom A (tabel 

Prioritas  Perspektif) dikalikan Kolom X (hasil Vektor Eign yang 

Dinormalkan). 

 

d. Menentukan Konsistensi 

Hitung Rasio Konsistensi/Consistency Ratio (CR) dengan 

rumus : 

CR = CI/RC 

Di mana CR = Consistency Ratio 

           CI  = Consistency Index 

           IR  = Indeks Random Consistency 

 

 

 

 

 


