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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. 

Menurut Sugiyono (2009:21), penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang luas. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk 

membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, maupun hubungan antar fenomena yang diteliti.  

Pengertian studi kasus adalah penelitian terhadap suatu individu, lembaga ataupun 

gejala tertentu guna mengetahui status dari objek penelitian yang berkenaan dengan 

fase spesifik atau luas dari keseluruhan personalitas obyek penelitian tersebut secara 

intensif dan terinci (Nazir, 1999:63). Tujuan yang ingin dicapai dari studi kasus ini 

adalah memberikan gambaran detail tentang latar belakang karakter-karakter yang 

khusus dari suatu kasus yang kemudian dari karakter-karakter tersebut akan dijadikan 

suatu hal yang bersifat umum. 

3.2 Objek Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan obyek fungsi Sumber Daya Manusia 

(SDM) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pasuruan di JL 

Pahlawan 24, Pasuruan. Telp (0343) 426621. Kode Pos 67126. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka yang merupakan landasan 

pemikiran teoritis dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti 

menggunakan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Data Primer  

 Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:147) data primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tanpa melalui 

perantara. Keuntungan menggunakan sumber data primer ini adalah data dan 

informasi yang didapatkan lebih valid dan lebih lengkap. Data primer yang 

dibutuhkan oleh peneliti yakni berupa hasil wawancara dengan Supervisor 

Penunjang Operasional (SPO), dan Staf Sumber Daya Manusia. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 1999:147). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun 

dalam suatu arsip atau dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. 

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:  

a. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

b. Visi dan misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

c. Struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

d. Kebijakan-kebijakan yang dibuat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

e. Produk jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
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f. Jumlah tenaga kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pasuruan. 

g. Data-data mengenai pelaksanaan fungsi sumber daya manusia yang meliputi: 

 Perencanaan sumber daya manusia 

 Rekrutmen tenaga kerja  

 Seleksi tenaga kerja 

 Orientasi dan penempatan tenaga kerja  

 Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja  

 Penilaian kinerja 

 Perencanaan dan pengembangan karir 

 Pemberian kompensasi  

 Perlindungan tenaga kerja 

 Pemutusan hubungan kerja 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

beberapa tahap yakni:  

1. Survei Pendahuluan  

Survei pendahuluan dimaksudkan untuk mendapat informasi mengenai 

gambaran awal perusahaan dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 

Peneliti melakukan wawancara awal kepada Supervisor Penunjang Operasional 

(SPO) untuk meminta izin pelaksanaan penelitian serta memperoleh gambaran 

kondisi perusahaan saat ini.  

2. Survei Lapangan  

Pada survei ini peneliti melakukan dua metode yaitu: 
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a. Wawancara (Interview)  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey dengan 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro dan 

Supomo 1999:152). Metode wawancara dilakukan dengan cara tatap muka 

langsung dan secara tidak terstruktur. Alasannya, menurut Sekaran (2006:68) 

metode wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk meneliti variabel yang 

memerlukan investigasi lebih mendalam. Dalam melakukan wawancara sebagai 

salah satu metode pengumpulan data ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

beberapa narasumber, yaitu:  

Tabel 3.1 

Daftar Narasumber Wawancara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tabel 3.1 Daftar Narasumber Wawancara  

 

Informasi yang diperoleh dari proses wawancara dengan beberapa 

narasumber ini adalah untuk mendapatkan jawaban-jawaban seobjektif 

mungkin. Selain itu melakukan wawancara pada beberapa narasumber 

bertujuan untuk menilai kinerja divisi manajemen SDM tidak dari satu sudut 

pandang saja, tetapi juga dari sudut pandang yang lain.  

b. Pengamatan (observation)  

No Nama  Jabatan  

1 Bpk. Agung  Spv Penunjang Operasional 

2 Ibu Dhimas Staff Bagian SDM  

3 Ibu Indri  Staff Bagian Layanan 

4 Ibu Santi Staff Bagian Adm. Unit 

5 Bpk. Andreas Staff Bagian Adm. Unit 
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Observasi menurut Indriantoro dan Supomo (1999:157), adalah proses 

pencatatan pola perilaku subjek/orang, objek/benda atau kejadian yang 

sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu 

yang diteliti. Jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi 

langsung tanpa sepengetahuan subjek penelitian (hidden observation) dengan 

alasan agar perilaku atau kejadian yang diamati dapat berlangsung secara wajar 

atau alami. Kegiatan observasi dilakukan antara lain: mengamati jam kerja 

pegawai yang meliputi jam masuk, jam istirahat dan jam pulang kantor, serta 

proses absensi yang dilakukan pegawai untuk menilai tingkat kedisiplinan dan 

konsistensinya.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto 2000:106). Dokumen-dokumen yang 

dipelajari berupa informasi umum seperti sejarah perusahaan, produk jasa, 

tujuan perusahaan, struktur organisasi, deskripsi jabatan dan jumlah karyawan; 

serta informasi khusus yang menjadi fokus penelitian yaitu pedoman perusahaan 

yaitu Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk. 

3. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur 

yang berhubungan dengan pembahasan. Tujuan studi kepustakaan ini dipakai 

sebagai mendalami teori-teori yang dipakai dalam membahas dan memecahkan 

masalah-masalah data PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pasuruan. 
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3.5 Metode Analisis Data 

 Menurut Moleong (2007:280), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis ini dilakukan dalam 

bentuk uraian atas data kualitatif yang dikaitkan dengan data lainnya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau memperoleh gambaran baru, 

menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Jadi bentuk analisis yang 

dilakukan merupakan penjelasan, bukan merupakan angka-angka statistik atau bentuk 

angka lainya. Langkah-langkah dalam proses analisis data terdiri dari 3 tahap yakni 

sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan Pendahuluan  

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan informasi mengenai latar 

belakang  perusahaan. Selain itu, dilakukan penelaahan terhadap berbagai literatur, 

peraturan, ketentuan dan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas yang diperiksa 

dan mengidentifikasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah maupun 

kelemahan yang terdapat dalam perusahaan. Beberapa informasi yang diperoleh 

antara lain: 

a. Gambaran umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa sejarah, logo, 

visi dan misi, lokasi, struktur organisasi dan deskripsi jabatan, serta produk jasa. 
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b. Penyelenggaraan fungsi sumber daya manusia yang meliputi: Perencanaan 

sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, seleksi sumber daya 

manusia, orientasi dan penempatan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan 

tenaga kerja, penilaian kinerja, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian 

kompensasi, perlindungan tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja. 

2. Review dan pengujian pengendalian manajemen  

Peneliti melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen 

pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pasuruan yang bertujuan 

untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian 

tujuan perusahaan, khususnya pada fungsi sumber daya manusia. Dengan pengujian 

ini peneliti dapat memberikan penilaian terhadap bagian-bagian yang menjadi 

kelemahan dan yang dapat menimbulkan masalah pada perusahaan. Selanjutnya 

tujuan audit dapat ditetapkan sebagai dasar dalam pemeriksaan selanjutnya. 

3. Pemeriksaan terinci 

Peneliti menganalisis temuan-temuan data dengan menggunakan kriteria 

(criteria), penyebab (causes) dan akibat (effect) yang diperoleh selama 

melaksanakan audit sumber daya manusia pada PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Pasuruan. Analisis tersebut berupa: 

a. Kriteria (criteria), merupakan suatu norma atau standar. Dengan kriteria, peneliti 

dapat menetapkan apakah suatu kondisi itu menyimpang atau tidak. Kriteria 

yang dijadikan standar dalam penelitian ini adalah kebijakan manajemen yang 

telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan yakni berupa Surat Keputusan (SK) 
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atau Surat Edaran (SE) yang mengatur segala prosedur dalam fungsi sumber 

daya manusia. 

b. Penyebab (causes), merupakan tindakan yang dilakukan manajemen atau 

karyawan perusahaan, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan 

untuk memenuhi kriteria tetapi tidak dilaksanakan oleh manajemen atau 

karyawan perusahaan. Terdapat dua macam penyebab atau tindakan tersebut 

yaitu: 

 Penyebab  positif yaitu penyebab yang bersifat positif sehingga berdampak 

efektif, efisien dan ekonomis. 

 Penyebab  negatif yaitu penyebab yang bersifat negatif sehingga berdampak 

inefektif, inefisien dan pemborosan. 

c. Akibat (effect), merupakan hasil pengukuran dan perbandingan antara kriteria 

dan penyebab yang menghasilkan akibat bagi perusahaan. Apabila kriteria yang 

dapat ditentukan dapat dicapai, atau dilaksanakan dalam aktivitas aktual, maka 

fungsi tersebut dinyatakan efektif, namun apabila ditemukan suatu kelemahan 

yang signifikan dalam aktivitas aktual sehingga membuat tujuan dan kebijakan 

didalam kriteria tidak dapat dicapai, maka fungsi tersebut belum berjalan efektif. 

4. Pengembangan dan perumusan laporan  

Dalam tahap ini peneliti menarik kesimpulan audit dan pembuatan rekomendasi 

sebagai hasil dari audit sumber daya manusia pada PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Pasuruan. Hasil audit ini disusun dalam laporan pemeriksaan 

beserta informasi lain yang diperoleh selama proses penelitian. Rekomendasi berisi 

saran perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada saat prosedur 
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audit dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan fungsi sumber daya manusia 

dapat meningkatkan aktivitasnya secara lebih efektif. 

3.6 Kriteria Efektivitas 

Kriteria yang digunakan untuk menilai atau mengukur efektivitas fungsi sumber 

daya manusia adalah standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun lingkup 

beserta kriteria yang digunakan untuk menilai atau mengukur efektivitas dalam 

penelitian ini adalah penyelenggaraan semua fungsi manajemen sumber daya manusia 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pasuruan. Kriteria-kriteria yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaaan sumber daya manusia 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

 Kriteria: 

 Prosedur arsitektur sumber daya manusia PT BRI (Persero) Tbk. 

2. Rekrutmen Tenaga Kerja  

 Kriteria: 

Prosedur rekrutmen tenaga kerja dan tata cara perusahaan merekrut tenaga kerja. 

3. Seleksi Tenaga Kerja  

 Kriteria: 

 Prosedur seleksi penerimaan tenaga kerja. 

4. Orientasi dan Penempatan tenaga kerja 

 Kriteria: 

 Prosedur penyelenggaraan fungsi orientasi dan penempatan karyawan. 

5. Pendidikan dan Pelatihan 
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 Kriteria: 

 Prosedur pengiriman tenaga kerja dalam menempuh pendidikan dan pelatihan. 

6. Perencanaan dan Pengembangan Karir 

 Kriteria: 

Prosedur dan kebijakan perencanaan dan pengembangan karir. 

7. Penilaian Kinerja 

 Kriteria: 

Prosedur penilaian prestasi kerja.  

8. Pemberian Kompensasi dan Penghargaan 

 Kriteria: 

 Prosedur pemberian kompensasi dan penghargaan. 

9. Perlindungan Tenaga Kerja 

 Kriteria: 

 Prosedur pemeliharaan hubungan dengan pegawai. 

10. Pemutusan Hubungan Karyawan  

 Kriteria: 

 Prosedur pemutusan hubungan kerja. 


