
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metodologi penelitian merupakan tahapan yang harus dibuat sebelum 

melakukan penelitian, karena pada bab ini akan membahas dan menjelaskan 

tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam melakukan penelitian 

seperti pada Gambar 3.1.  
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3.1 Studi Pendahuluan 

3.1.1 Wawancara 

 Wawancara merupakan tahap yang dilakukan ketika melakukan penelitian. 

Wawancara bisa dilakukan secara spontan ataupun dibuat secara terstruktur. 

Wawancara dalam penelitian ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

umum, mulai dari profil perusahaan, proses produksi, jumlah produksi, jumlah 

karyawan yang ada di departemen Playwood Line pada lantai produksi. 

 

3.1.2 Pengamatan Langsung  

 Pengamatan langsung merupakan tahap selanjutnya yang dilakukan dalam 

penelitian. Pada pengamatan langsung ini pengamat harus berada langsung di 

tempat yang akan diamati dan melihat semua proses yang ada dalam lantai 

produksi suatu produk dan bagaimana manajemen sumber daya manusia yang ada 

pada perusahaan untuk menunjang produktivitas kerja karyawan. 
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3.2 Studi Pustaka  

 Studi pustaka menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan sumber 

daya manusia, human capital dan produktivitas kerja karyawan. Studi pustaka 

diperlukan untuk memperoleh teori-teori yang menjadi landasan dalam 

melaksanakan penelitian yang sesuai dengan langkah yang seharusnya. Tujuan 

teori-teori dalam studi pustaka untuk mempermudah peneliti dalam mengolah 

data, menganalisa data dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Sumber pendukung dalam penelitian diambil dari buku dan jurnal yang 

memuat teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.  

 

3.3 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah berisikan tentang masalah yang akan diteliti. 

Perumusan masalah ini dilakukan untuk menganalisa permasalahan yang mungkin 

terdapat diperusahaan. Pada perumusan masalah ini akan dijelaskan tentang 

“Bagaimana analisis sumber daya manusia terhadap produktivitas kerja karyawan 

menggunakan pendekatan human capital di PT. Asia Forestama Raya 

Pekanbaru”. Berdasarkan rumusan masalah ini dapat dilihat masalah yang 

seharusnya diperbaiki.  

 

3.4 Penetapan Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 Tujuan penelitian merupakan pernyataan arah yang akan dicapai dan 

penindaklanjutan identifikasi masalah. Dengan kata lain, tujuan penelitian 

mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan. Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui sumber daya manusia PT. Asia Forestama Raya. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber daya manusia 

terhadap produktivitas. 

3. Mengusulkan upaya peningkatan sumber daya manusia dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan.  
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Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

 Diharapakan dari peneliti ini dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia dengan mengolah 

data yang mempunyai beberapa kriteria dan dapat mempraktekkan teori 

yang selama ini didapatkan dibangku kuliah pada perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan  

Memberikan informasi berupa masukan dan gambaran bagi pihak PT. Asia 

Forestama Raya untuk dapat memperbaiki sumber daya manusia yang 

diberikan kepada karyawan dengan faktor yang mempengaruhinya.  

 

3.5 Batasan Masalah  

Batasan masalah perlu diperhatikan supaya yang dibahas tidak keluar dari 

tujuan yang diinginkan dan masalah yang akan dicari solusinya. Batasan masalah 

menjelaskan tentang parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

karyawan dan populasi pengukuran human capital dilakukan pada karyawan 

kontrak.  

 

3.6 Penentuan Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.6.1 Populasi 

Sebelum melakukan penyusunan kuesioner, maka terlebih dahulu 

dilakukan penentuan populasi yang akan diteliti dan menentukan sampel yang 

akan diambil. Populasi merupakan sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang 

sama (spesies) yang hidup ditempat yang sama dan memiliki kemampuan 

berproduksi diantara sesamanya. Dalam penelitian ini populasi merupakan 

keseluruhan subjek penelitian, yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh karyawan kontrak pada Playwood Line PT. Asia Forestama Raya 

Pekanbaru adalah sebanyak 398 karyawan.  
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3.6.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam 

penelitian, yang mana adalah merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Penelitian ini dilakukan terhadap sampel yang mewakili 

populasinya. Berikut perhitungan sampel dengan menggunakan Slovin 

(Rusminingsih, 2010): 

       

                                                             ................................................... (3.1) 

Dimana : 

N = jumlah populasi 

n = jumlah sampel 

e = batas nilai kesalahan pengambilan sampel sebesar 95 % 

 Dengan menggunakan persen kelonggaran ketidaktelitian atau sesuai 

dengan ketentuan ahli penelitian sosial taraf signifikasi 95 %, maka jumlah  

sampel yang dibutuhkan adalah: 

 
    

      (    ) 
 

 

 
      

    
        

 

 Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 122,46 yang dibulatkan menjadi 123 karyawan yang ada di PT. Asia 

Forestama Raya. 

 

3.6.3 Penentuan Teknik Sampling 

Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili 

keseluruhan yang diamati. Pertanyaan yang seringkali diajukan dalam metode 

pengambilan sampel adalah berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat 

menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Begitu sebaliknya yang 

terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Penentuan 

𝑛   
      𝑁       

  𝑁(𝑒) 
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sampel dapat dilakukan dengan menggunakan Random Sampling. Teknik ini 

umumnya digunakan untuk menentukan jumlah sampel, dengan kondisi populasi 

berstrara namun kurang proporsional. Pada bagian Plywood Line terdiri dari 

beberapa departemen produksi yaitu: chain saw, rotary, dryer, core, venner, 

scraft, hand clipper atau lembaran kecil, glue spreader, glue spreader mini, hot 

press  dan sander.  

 

3.7 Perancangan Kuesioner 

 Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik 

beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang 

diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Selain itu, kuesioner merupakan daftar 

pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data dari 

sumbernya secara langsung melalui proses komunikasi atau dengan mengajukan 

pertanyaan. Pembuatan kuesioner juga harus dilihat sesuai dengan apa yang kita 

teliti. Penyusunan kuesioner dilakukan untuk memilih pertanyaan-pertanyaan 

yang akan disajikan dalam kuesioner agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

kepada responden mudah dimengerti. Kuesioner dengan variabel kompensasi, 

waktu dan disiplin, lingkungan kerja, skill,  digunakan untuk menguji pengaruh 

sumber daya manusia menggunakan skala likert dan pendekatan human capital.  

 Kuesioner disebarkan sebanyak 2 kali, untuk kuesioner pendahuluan 

disebarkan terlebih dahulu, setelah diolah dan dapat hasil akhir kemudian data 

tersebut yang berisi bagian departemen beserta nama responden disebarkan 

kuesioner yang kedua dengan pernyataan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju 

dan sangat tidak setuju dengan ketentuan skala likert 5, 4, 3, 2, 1, sehingga 

menghasilkan keputusan faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia 

terhadap produktivitas kerja karyawan.   
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3.7.1 Penetapan Variabel Penelitian dan Pertanyaan 

Variabel  yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 variabel 

penelitian yang menggambarkan tujuan dari penelitian. Variabel yang digunakan 

untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan pendekatan human capital 

adalah kompensasi, waktu dan disiplin, lingkungan kerja, skill. Langkah 

selanjutnya setelah menetapkan variabel adalah membuat daftar pertanyaan yang 

akan diajukan kepada responden untuk menilai sumber daya manusia terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada bagian Playwood Line di PT. Asia Forestama 

Raya Pekanbaru. Berikut ini data variabel dan indikator yang akan digunakan 

dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian 

No Variabel 

Penelitian 

Indikator Deskripsi 

1 Kompensasi 

(Saputra, 

2015) 

1. Penilaian terhadap gaji 

2. Pandangan terhadap bonus 

3. Penilaian terhadap insentif 

4. Penilaian terhadap 

asuransi kesehatan 

5. Penilaian terhadap 

penghargaan  

Kompensasi adalah imbalan 

yang dibayarkan kepada 

karyawan atas jasa yang 

disumbangkan pada 

pekerjaannya 

2 Disiplin 

(Prihantoro, 

2012) 

1. Penggunaan waktu secara 

efektif 

2. Ketaatan terhadap 

peraturan yang telah 

ditetapkan 

3. Datang dan pulang tepat 

waktu 

setiap perseorangan dan 

juga kelompok yang 

menjamin adanya kepatuhan 

terhadap perintah dan 

berinisiatif untuk melakukan 

suatu tindakan yang 

diperlukan seandainya tidak 

ada perintah 

3 Lingkungan 

Kerja 

(Prihantoro, 

2012) 

1. Hubungan antar karyawan 

2. Suasana kerja 

3. Fasilitas-fasilitas kerja 

karyawan 

segala sesuatu yang ada di 

sekitar tenaga kerja dan 

dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan 

tugastugas yang dibebankan 

kepadanya 

4 Skill 

(Chuzaimah, 

2017)  

1. Kesetiaan 

2. kecakapan 

3. tanggung jawab 

4. kedisiplinan 

5. kejujuran, kerja sama 

6. dan kreativitas 

Hasil kerja yang dicapai 

karyawan swasta terhadap 

pelaksanaan tugas pekerjaan 

yang dinilai berdasarkan 

standar penilaian tertentu. 
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3.7.2 Penetapan Skala Kuesioner 

 Metode yang digunakan untuk pengolahan data dan analisis data adalah 

statistik deskriptif dengan menggunakan skala likert. Penilaian kecenderungan 

responden dilihat pada kecondongan jumlah jawaban lebih mengarah pada kisaran 

derajat kesetujuan yang telah ditentukan yaitu titik kesetujuan dan ketidaksetujuan 

sebagaimana yang telah disediakan oleh skala likert. Kuesioner penelitian 

menggunakan skala likert dengan jumlah 5 kategori dengan skor dapat dilihat 

pada Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Skala Kategori Skor (Pertanyaan 

Positif) 

Skor (Pertanyaan 

Negatif) 

1 Sangat Setuju (SS) 5 1 

2 Setuju (S) 4 2 

3 Netral (N) 3 3 

4 Tidak Setuju  (TS) 2 4 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

Sumber: Riduwan (2013) 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas  

 Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen ini mampu mengukur apa 

saja yang hendak diukur, mampu mengungkapkan apa yang hendak 

diungkapkannya. Besarnya r tiap butir pertanyaan dapat dilihat dari hasil analisis 

output SPSS 16.0 pada kolom Corrected items total corelations. Kriteria diuji 

validitas secara singkat (Rule of tumb) yang dapat dilihat pada tabel r adalah 

0,1771, jika korelasi lebih besar dari nilai r tabel 0,1771 maka pernyataan yang 

dibuat dikatakan valid, namun jika korelasi lebih kecil dari pada nilai r tabel maka 

pernyataan dikatakan tidak valid. Berikut ini output SPSS 16.0. 
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  Tabel 3.3 Output SPSS 16.0 Validitas 
No Pernyataan Corrected items 

total corelations 

(r Hitung) 

r Tabel 

( α = 0,05) 

Keterangan 

1.  Gaji yang diberikan oleh 

perusahaan sudah sesuai 

dengan jam kerja karyawan  

0,599 0,1771 Valid 

2. Selain gaji perusahaan 

memberikan tunjangan lainnya 

0,614 0,1771 Valid 

3. Bonus lembur yang diberikan 

perusahaan memberikan 

kepuasan saya dalam 

menyelesaikan pekerjaan.  

0,620 0,1771 Valid 

4. Tunjangan yang saya terima 

sesuai kebutuhan keluarga 

0,536 0,1771 Valid 

5. Gaji yang saya terima tepat 

waktu 

0,609 0,1771 Valid 

6. Saya selalu datang tepat waktu 0,468 0,1771 Valid 

7. Waktu makan, sholat dan 

waktu cuti sangat cukup 

diberikan oleh perusahaan  

0,592 0,1771 Valid 

8. Sebelum waktu kerja dimulai, 

pengawas selalu memberikan 

arahan 

0,403 0,1771 Valid 

9. Saya selalu menggunakan alat 

pelindung diri saat bekerja  

0,322 0,1771 Valid 

10. Pengawasan tingkat kehadiran 

karyawan sangat baik 

0,278 0,1771 Valid 

11.  Kebersihan lingkungan 

ditempat saya bekerja sangat 

terjaga 

0,375 0,1771 Valid 

12. Bau dan kebisingan ditempat 

saya bekerja membuat saya 

kurang nyaman dalam bekerja 

0,382 0,1771 Valid 

13. Fasilitas dan lingkungan 

tempat saya bekerja sangat 

lengkap dan nyaman 

0,469 0,1771 Valid 

14. Kondisi udara di dalam pabrik 

sangat baik 

0,417 0,1771 Valid 

15. Limbah Playwood sangat 

diperhatikan oleh perusahaan 

0,419 0,1771 Valid 

16. Saya mampu memecahkan 

masalah yang terjadi dalam 

pekerjaan  

0,466 0,1771 Valid 

 

Sumber: Pengolahan SPSS 16.0 (2017) 
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  Tabel 3.3 Output SPSS 16.0 Validitas (Lanjutan) 
No Pernyataan Corrected items 

total corelations 

(r Hitung) 

r Tabel 

( α = 0,05) 

Keterangan 

17. Saya mampu menyelesaikan  

semua pekerjaan yang 

diamanahkan kepada saya 

0,466 0,1771 Valid 

18. Saya berusaha memanfaatkan 

waktu sebaik mungkin untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

0,450 0,1771 Valid 

19. Pekerjaan yang saya selesaikan 

sesuai dengan target 

perusahaan  

0,407 0,1771 Valid 

20. Selama berproduksi tidak ada 

produk yang cacat dan target 

produksi selalu tercapai 

0,311 0,1771 Valid 

  Sumber: Pengolahan SPSS 16.0 (2017) 

 

Berdasarkan Tabel 3.3 output SPSS 16.0 diatas dapat dilihat bahwa pada 

setiap nilai Corrected items total corelations lebih besar dari pada r tabel yaitu 

0,1771, hal ini berarti dari 20 pertanyaan yang telah dibuat seluruhnya dapat 

dinyatakan valid. 

Realibilitas adalah menunjukan suatu instrumen yang dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data, karena instrumen reliabel yang mana akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel 

apabila nilai dari Cronbach’s Alpha mendekati dengan nilai 1. Berikut adalah 

Tabel Output SPSS 16.0 realibilitas. 

Tabel 3.4 Output SPSS 16.0 Realibilitas  

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,740 20 
Sumber: Pengolahan SPSS 16.0 (2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha bernilai 

0,740 yang mana nilai ini mendekati 1, maka setiap pernyataan dapat dikatakan 

reliabel atau dipercaya. 
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3.9 Pengumpulan Data   

Metode pengumpulan data salah satu komponen penelitian yang penting, 

data yang digunakan dalam penelitian haruslah data yang akurat. Data yang 

dibutuhkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek 

penelitian, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui hasil 

kuesioner dan wawancara karyawan di perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang 

sudah ada di PT. Asia Forestama Raya tersebut. Data sekunder adalah data 

yang sudah tersedia pada perusahaan seperti profil perusahaan, struktur 

organisasi karyawan, data absensi karyawan, data jumlah produksi dan 

data jumlah karyawan pada 2015-2016. 

3.10. Pengolahan Data  

 Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambar 

yang bisa dipahami dan mengerti oleh pembaca. Pengolahan data dalam penelitian 

ini meliputi tahapan-tahapan sebagai  berikut: 

 

3.10.1 Penyebaran Kuesioner 

 Penyebaran Kuesioner pada penelitian ini ditujukan kepada karyawan 

yang ada di departemen Playwood Line  PT. Asia Forestama Raya Pekanbaru. 

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan isi kuesioner pada jawaban 

terhadap pertanyaan yang diberikan. Setelah itu dilakukan rekapitulasi data 

apabila jawaban responden telah terkumpul dan diperiksa kelengkapannya, 

dimana dalam hal ini rekapitulasi kuesioner dilakukan dengan Microsoft Excel. 

 

3.10.2 Pembuatan Parameter Human Capital 

Pada tahap ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan nilai skala dan nilai 

bobot human capital. Nilai skala diperoleh dari perhitungan rata-rata jawaban 

responden dari kuesioenr yang terdiri dari variabel kompensasi, waktu dan 

disiplin, lingkungan kerja, skill. Nilai bobot diperoleh dari perhitungan 
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pembobotan variabel human capital. Selanjutnya nilai rata-rata masing-masing 

variabel dikalikan dengan nilai bobot sehingga didapatkan sebuah nilai parameter 

human capital yang nantinya digunakan untuk pengukuran human capital. 

 

3.11 Analisa  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, selanjutnya kita dapat 

menganalisa dari hasil pengolahan data. Analisa tersebut akan mengarahkan pada 

tujuan penelitian dan akan menjawab permasalahan yang ada. Pada tahap ini akan 

dilakukan penganalisaan hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

3.12 Penutup  

 Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan 

pengolahan dan analisa dari hasil pengukuran nilai human capital pada karyawan 

PT. Asia Forestama Raya. Saran yang dianggap perlu diberikan seputar hasil 

penelitian untuk institusi maupun pihak lain yang akan melakukan penelitian 

dengan tema yang sama dengan penelitian ini. 


