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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono dalam Bakar 2013, metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara 

ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi 2013, metode penelitian adalah 

suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara 

ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. 

3.1.1 Metode Penelitian Deskriptif 

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang 

berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi sebagaimana  

mestinya pada saat penelitian dilakukan. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena 

yang terjadi dilingkungan PT XYZ. Sudjana (2001: 64) dikutip oleh Shinta 

Margareta 2013 mendefinisikan penelitian deskriptif adalah “Penelitian
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yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi 

pada saat sekarang”. 

Ciri-ciri dari metode deskriptif seperti yang dikemukakan oleh Nasution 

(2003:61) dikutip oleh Shinta Margareta 2013, yaitu : 

a) Memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada 

masa sekarang atau masalah-masalah yang aktual. 

b) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian 

dianalisa, oleh karena itu metode ini sering disebut metode analisa. 

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

kondisi yang berkaitan dengan masalah yang dialami oleh PT XYZ tentang 

manpower planning. 

Adapun yang menjadi landasan peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu: 

1) Penelitian ini mengungkapkan masalah-masalah aktual yang terjadi 

pada masa sekarang. 

2) Dengan metode ini dapat memberikan gambaran tentang jumlah 

manpower. 

3) Metode ini selain dapat mengumpulkan data, menyusun data, 

menginterpretasikan data serta datanya dapat disimpulkan. 

 

3.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel. 3.1. Teknik Pengumpulan Data 

 

(Sumber. Observasi) 

 

3.3  Langkah Kerja 

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan langkah kerja untuk 

mempermudah proses penelitian dan alur penelitian agar berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya, berikut alur kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini : 

INSTRUMEN 

PENGUMPULAN DATA
PROSES PENGUMPULAN DATA

Studi Litelatur
Studi litelatur dilakukan melalui pengambilan data dari dokkumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian

A. Data Primer

Mencari informasi dengan cara 

melakukan FGD (Forum Group 

Discussion)  dengan bagian terkait  

Project

FGD (Forum Group Discussion) untuk menggali inforasi 

mengenai jumlah tenaga pada divisi project, jumlah proyek, 

rencana jangka panjang perusahaan untuk menentukan jumlah 

karyawan yang sesuai untuk PT XYZ

Narasumber :

1. Direktur Operasional

2. Direktur Keuangan

3. VP Project

4. Project Manager setiap proyek

Observasi 
Observasi dilakuka untuk mengetahui proses bisnis perusahaan 

secara keseluruhan dan mencari permasalahan dari proses bisnis

B. Data Skunder
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Gambar 3.1 Alur Langkah Kerja 

(Sumber: Data Perusahaan) 
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3.3.1 Tahapan Alur Langkah Kerja 

Sesuai dengan gambar alur langkah kerja diatas adapun tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Studi manpower planning  

Studi Manpower Planning adalah menentukan titik masalah yang terjadi 

pada setiap proyek dalam menentukan manpower planning dengan cara 

melakukan forum group discussion (FGD) dengan Vice President 

Project dan masing-masing Project Manager. 

2. Pengumpulan data historical (WBS) 

Pengunpulan data historical (WBS) dilakukan untuk mengetahui jumlah 

manpower planning pada proyek yang sedang berjalan, hal ini digunakan 

untuk melihat sesuai atau tidaknya jumlah manpower planning yang 

dimiliki saat ini. 

3. Pengumpulan data jumlah proyek yang akan dikerjakan 

Pengumpulan data ini dilakukan untuk menghitung jumlah berapa 

manpower planning yang dibutuhkan pada proyek-proyek yang akan 

dikerjakan. 

4. Pengumpulan data jadwal pengerjan dari setiap proyek 

Pengumpulan data jadwal proyek ini dilakukan untuk mengetahui berapa 

lama pengerjaan proyek dan akan menjadi salah penentu jumlah 

manpower planning yang digunakan dari setiap proyek. Data ini 

diberikan oleh bagian sales yang sudah tanda tangan kontrak dengan 

kementrian perhubungan. 

5. Menentukan skala kelas proyek 

Penentuan skala ini akan membagi kedalam beberapa kelas proyek, dari 

mulai proyek yang paling sulit sampai dengan proyek yang paling 

rendah. 

6. Membuat manning structure 

Berdasarkan dari pengunpulan data historical (WBS) setiap proyek 

memiliki kebutuhan manning structure yang sama, seperti : 
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 Project Manager 

 Site Manager 

 Supervisior Teknisi 

 Teknisi 

 HCGA Officer 

 Admin Proyek 

 QC Instalasi 

 Staf Gudang 

 Chief Engineering 

 Site/Installation Engineering 

 Drafter 

 HSE Officer 

 Safetyman 

7. Membuat parameter tingkat kesulitan proyek 

Parameter ini bertujuan untuk sebagai penentu tingkat kesulitan proek 

yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan berdasarkan : 

a. Kompleksitas dari proyek tersebut terdiri dari : 

- Sistem yang digunakan 

- Zona kerja 

b. Jangka waktu pengerjaan proyek tersebut seperti : 

- Waktu pengerjaan proyek 

- Mandays 

c. Ketidakpastian risiko yang dialamai selama menangani proyek 

tersebut : 

- Kondisi lokasi proyek/area 

- Pengalaman 

- Lokasi proyek 

d. Teknologi yang digunakan dalam proyek tersebut. 

e. Tingkat kepentingan : 
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- Terhadap strategic planning perusahaan 

- Terhadap pemilik proyek 

f. Tingkat kritikalitas sumber daya 

g. Ketergantungan eksternal 

h. Profit yang didapatkan oleh perusahaan. 

Parameter ini dibuat berdasarkan forum group discussion (FGD) dengan 

vice president project dan masing – masing project manager. 

8. Verifikasi Board of Director (BOD) 

Pembuatan parameter tingkat kesulitan proyek ini diverifikasi oleh 

Board of Director (BOD), jika ada ketidaksesuaian dari parameter 

tingkat kesulitan proyek maka akan dilakukan forum group discussion 

(FGD) dengan vice president project dan masing-masing project 

manager. 

9. Penentuan nilai parameter dan persentase bobot tingkat kesulitan proyek 

Penentuan nilai parameter ini dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan 

dari setiap proyek, ada 5 tingkat kesulitan proyek. Nilai 1 adalah paling 

mudah, nilai 2 adalah mudah, nilai 3 adalah cukup sulit, nilai 4 adalah 

sulit dan nilai 5 adalah sangat sulit. 

Persentase bobot tingkat kesulitan proyek dilakukan berdasarkan 

penilaian prioritas yang dapat mempengaruhi proyek berjalan dengan 

lancar atau tidak. Nilai tertinggi adalah nilai prioritas yang dapat 

mempengaruhi berjalan dengan lancar atau tidak dari proyek. 

10. Penilaian tingkat kesulitan proyek 

Penilaian tingkat kesulitan proyek ini dinilai oleh setiap project manager 

dan penilaian dilakukan berdasarkan kondisi aktual dari setiap proyek 

yang ditangani. 

11. Menghitung usulan tenaga kerja yang dibutuhkan 

Melakukan penghitungan berdasarkan dari pengunpulan data historical 

(WBS) yang telah dilakukan sebelumnya dan menghitung dari penilaian 
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tingkat kesulitan proyek. Perhitungan dilakukan untuk menentukan 

jumlah kebutuhan dari masing-masing manning structure. 

12. Verifikasi Board of Director (BOD) 

Hasil dari usulan tenaga kerja di verifikasi oleh Board of Director 

(BOD), jika ada ketidak sesuaian dari parameter tingkat kesulitan proyek 

maka akan dilakukan forum group discussion (FGD) dengan vice 

president project dan masing-masing project manager yang dimulai dari 

penentuan nilai parameter dan persentase bobot tingkat kesulitan proyek. 

13. Hasli dan pembahasan 

Menentukan jumlah manpower planning yang dibutuhkan dari setiap 

proyek dan melakukan pembahasan dari setiap proses perhitungan 

manpower planning. 

14. Kesimpulan dan saran 

Memberikan kesimpulan yang telah diperhitungkan yang berdasarkan 

tingkat kesulitan proyek, serta memberikan saran perbaikan kepada 

perusahaan. 

3.4 Rancangan Analisis Data 

Langkah-langkah dalam analisis data ini dilakukan melalui tahapan yang 

terstruktur dan sistematis sebagaimana berikut ini : 

1. Melakukan kajian pustaka  

Kajian pustaka dilakukan untuk memperoleh kerangka pemikiran penelitian 

yang berdasarkan teori-teori yang ada berdasarkan jurnal, tesis dan buku 

yang ada. 

2. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dengan cara wawancara dan melakukan FGD (Forum 

Group Discussion) bersama berbagai narasumber terkait proses bisnis 

perusahaan dan pengumpulan data megenai klasifikasi proyek, database 

Human Capital. 

3. Melakukan analisis klasifikasi proyek 
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Analisis klasifikasi proyek ini dilakukan untuk menentukan kelas proyek, 

mulai dari proyek yang ringan sampai dengan proyek yang bebannya sangat 

tinggi, dari klasifikasi proyek ini kita dapat mengetahui beban proyek dalam 

penyerapan tenaga kerja pada masing-masing proyek. 

4. Melakukan analisis database Human Capital 

Analisis database Human Capital ini dilakukan setelah penentukan 

kaslifikasi proyek dan menyesuaikan jumlah kebutuhan proyek dengan 

tenaga kerja yang tersedia pada perusahaan PT XYZ saat ini. 

5. Menyusun rencana strategis manpower planning 

Penyusunan rencana strategis manpower planning ini bertujuan untuk 

mengefisiensikan cost untuk tenaga kerja, sehinga kebutuhan tenaga kerja 

dapat sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

 

3.5 Rancangan Implikasi Manajerial 

Hasil dari penelitian ini agar dapat dipakai oleh perusahaan untuk 

mengefektifkan sumber daya manusia yang ada dengan cara melakukan 

manpower planning dengan baik dan tepat sasaran. Manfaat dari manpower 

planning ini adalah dapat mengefisienkan cost yang dikeluarkan oleh perusahaan 

serta dapat mencapai tujuan pendapatan perusahaan jangka panjang. 


