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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Achmadi dan Narbuko (2007:1), metodologi penelitian berasal dari

kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos”

yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan

sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu

tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,

merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif menurut

Indriantoro dan Supomo (2009:26) adalah penelitian terhadap masalah-masalah

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah

untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dan subyek

yang diteliti. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit

sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan

lengkap. Tujuan studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif latar

belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan

sosial (Azwar, 2013:8).

Penelitian ini dilakukan pada satu perusahaan dengan fokus pada fungsi

sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
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seberapa efektif pelaksanaan tugas fungsi sumber daya manusia dalam

mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui penyediaan tenaga kerja yang

dibutuhkan dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pura Barutama yang merupakan  kelompok

usaha yang terdiri dari unit usaha percetakan, pengepakan, pembuatan kertas,

konversi, rekayasa, anti pemalsuan dan teknologi kartu elektronik & label. Kantor

pusat PT. Pura Barutama berlokasi di Jl. AKBP. Agil Kusumadya 203 Kudus

59346, Jawa Tengah.

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fungsi sumber daya manusia yang ada pada PT.

Pura Barutama yang meliputi:

1. Perencanaan SDM

2. Rekrutmen SDM

3. Seleksi dan orientasi SDM

4. Pelatihan dan pengembangan SDM

5. Perencanaan dan pengembangan karir

6. Penilaian kinerja SDM

7. Kompensasi

8. Perlindungan dan kesehatan

9. Kepuasan kerja karyawan
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10. Pemeliharaan hubungan dengan karyawan

11. Pemutusan hubungan kerja

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan

data kuantitatif. Menurut Patilima (2005:88) dalam Donna (2013), data kualitatif

diperoleh dari hasil pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara,

menggambarkan, diskusi kelompok terfokus dan lain-lain. Data kuantitatif adalah

data yang berupa angka. Semua data dan informasi yang diperoleh kemudian

dianalisis.

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis adalah data primer. Data primer

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli atau tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2009:146). Data

primer yang diperoleh dari PT. Pura Barutama antara lain:

a. Hasil wawancara dengan bagian sumber daya manusia

b. Hasil pengisian kuesioner oleh bagian sumber daya manusia

c. Sejarah perusahaan

d. Tujuan perusahaan

e. Struktur perusahaan

f. Kegiatan usaha

g. Jumlah karyawan perusahaan

h. Peraturan perusahaan
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3.5. Metode Pengumpulan Data

Setelah menentukan sumber data, maka penulis melakukan pengumpulan data

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Metode pengumpulan data adalah

sebagai berikut:

1) Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013:72), wawancara merupakan

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara

dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan aktivitas sumber

daya manusia yaitu:

1. Bapak Tony Harmawan selaku Koordinator HR Pura Group

2. Ibu Lylia Mayasari selaku Trainer – Departemen Training

3. Ibu Martha Ekawati selaku Recruitment Supervisor

4. Ibu Adriana Wulan selaku Recruitment Staff

2) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:82), metode dokumentasi yaitu mencari data

mengenai hal-hal yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari

dokumen-dokumen, buku panduan, arsip-arsip data serta data lain yang

berhubungan dengan penelitian (Prastuti, 2013). Dokumen-dokumen yang

dikumpulkan penulis adalah:

1. Company Profile (Video)

2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
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3. Flowchart Prosedur Rekrutmen

4. Flowchart Prosedur Penerimaan Karyawan Baru

5. Flowchart Prosedur Pengangkatan Karyawan Tetap

6. Flowchart Prosedur Pelatihan

7. Flowchart Prosedur Penghargaan Khusus

8. Flowchart Prosedur Purna Karya

9. Formulir Permintaan Tenaga Kerja

10. Program Pelatihan

11. Data Demografi Perkembangan Karyawan dan Tenaga Kerja Outsourcing

Pura Group

12. Program 10 M

13. Formulir Penilaian Kinerja Karyawan

14. Metode Rekrutmen

15. Formulir Interview Karyawan

3) Kuesioner

Menurut Sekaran (2006:82), kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang

telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam

alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner diberikan kepada Bapak

Toni Harmawan selaku Koordinator HR dan Bapak Ricardo selaku Kepala

Bagian HR.

4) Observasi

Menurut Widi (2010:236), observasi merupakan suatu cara yang sangat

bermanfaat, sistematik dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan
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interaksi atau fenomena yang terjadi. Hal-hal yang diamati penulis adalah

sebagai berikut:

1. Website Perusahaan

2. Kedisiplinan Karyawan

3. Motivasi Karyawan

4. Pelaksanaan Training

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:89), analisis data kualitatif adalah

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan. Analisis data yang dilakukan

dengan menggunakan tahapan audit manajemen, yaitu:

1. Audit Pendahuluan

Tahap audit pendahuluan dilakukan terhadap PT. Pura Barutama untuk

mendapatkan informasi latar belakang. Tahap ini juga dilakukan penelaahan

terhadap berbagai peraturan, ketentuan dan kebijakan berkaitan dengan

aktivitas yang diperiksa, serta menganalisis informasi awal untuk

mengidentifikasi hal yang potensial mengandung kelemahan dalam

pengelolaan sumber daya manusia. Penulis dapat memperoleh pemahaman
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yang memadai terkait dengan objek penelitian dari informasi-informasi

seperti:

1) Sejarah perusahaan, karakteristik usaha, lokasi perusahaan, visi, misi dan

tujuan perusahaan, serta struktur organisasi.

2) Penyelenggaraan fungsi SDM seperti:

a) Fungsi-fungsi SDM yang meliputi perencanaan SDM, rekrutmen,

seleksi dan orientasi, pelatihan dan pengembangan SDM,

perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi,

perlindungan dan kesehatan, kepuasan kerja karyawan, pemeliharaan

hubungan dengan karyawan, serta pemutusan hubungan kerja.

b) Kebijakan dalam fungsi SDM seperti status pekerja, fasilitas pekerja,

waktu kerja, hak pekerja, jaminan kesehatan dan jaminan sosial.

2. Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen

Penulis melakukan review dan pengujian pengendalian manajemen bertujuan

untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen, khususnya berkaitan

dengan pengelolaan sumber daya manusia. Penulis dapat memahami kondisi

perusahaan sehingga akan lebih mudah mendeteksi kelemahan yang perlu

diperbaiki.

3. Audit Terinci

Audit terinci dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan

mengelompokkan temuan ke dalam kelompok kriteria, kondisi, penyebab,

akibat. Berdasarkan kelompok temuan tersebut penulis melakukan analisis
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untuk memahami permasalahan yang terjadi. Penjelasan dari pengelompokan

temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kriteria

Kriteria adalah standar atau norma yang menunjukkan bagaimana

seharusnya para individu dalam suatu organisasi melaksanakan aktivitas

sebagai pertanggungjawaban atas wewenang yang dilimpahkan. Jadi apa

yang tertulis dalam kriteria seharusnya dilaksanakan oleh para individu

yang memikul tanggung jawab dan kriteria ini akan dipergunakan oleh

penulis untuk mengukur kinerja para individu yang bertanggung jawab.

2) Kondisi

Kondisi adalah hasil aktual dari pelaksanaan program atau aktivitas yang

dilaksanakan fungsi SDM. Kondisi mencakup materi semua fakta yang

berkaitan langsung dengan penyebab terjadi mencakup apa, siapa, kapan

dan dimana.

3) Penyebab

Penyebab merupakan pelaksanaan program-program SDM dalam

perusahaan yang menyebabkan terjadinya kondisi SDM yang ada saat ini.

Hal ini termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai

dengan kriteria, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau karyawan

sehingga menimbulkan suatu kondisi yang menyimpang dari kriteria.

4) Akibat

Akibat adalah hasil pengukuran dan perbandingan antara penyebab

dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Apabila
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ditemukan pelaksanaan sesuai dengan kriteria maka fungsi tersebut

dinyatakan efektif, sedangkan jika kriteria yang ditetapkan tidak dapat

ditercapai maka dapat dinyatakan belum efektif.

4. Laporan Audit

Penulis merumuskan kesimpulan audit dan rekomendasi sebagai hasil dari

audit manajemen dan menyusun laporan audit. Laporan disajikan dalam

bentuk komprehensif yaitu menyajikan temuan hasil audit sebagai bukti

pendukung kesimpulan dan rekomendasi.


