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Pada Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang akan dilewati dari

awal penelitian sampai akhir dari penelitian tersebut. Metodologi digunakan untuk

mengarahkan dan mempermudah proses analisis dalam mencari solusi dalam

memecahkan masalah, merancang manajemen penelitian secara baik serta untuk

menentukan kualitas dari suatu penelitian.
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Dengan mengikuti tahapan-tahapan metodologi penelitian ini, maka

struktur dan isi dari penelitian ini akan lebih baik. Adapun tahap-tahap yang

dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Studi Pendahuluan

Tahap ini sangat perlu untuk dilakukan yaitu untuk mempermudah

mendapatkan dan menemukan permasalahan yang terjadi dan yang akan diteliti.

Adapun cara-cara melakukan studi pendahuluan adalah sebagai berikut :

1. Orientasi terhadap perusahaan dengan cara survey dan wawancara

Orientasi bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari kegiatan yang ada

pada departemen atau stasiun yang dikunjungi selama pelaksanaan tugas

akhir.

2. Menentukan tema permasalahan yang akan diteliti dengan cara melakukan

study pustaka guna mendalami teori yang bersangkutan dengan tema yang

dipilih.

3. Melakukan survei lapangan langsung yang dalam hal ini di PT. WIRA

SIMETRICA dengan cara mewawancarai pihak perusahaan mengenai

keadaan riil lapangan dan menyesuaikannya dengan teori yang telah

diperoleh.

4. Mencari data dari perusahaan dengan cara melakukan survey dan mencari

informasi sebanyak-banyaknya mengenai data-data yang berhubungan

investasi perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola

keuangan perusahaan.

5. Konsultasi dan diskusi, konsultasi dilakukan dengan dosen pembimbing di

tempat kerja praktek sedangkan diskusi dilakukan dengan para pekerja

dilapangan.

3.2 Perumusan Masalah

Tujuan dari perumusan masalah ini untuk memperjelas tentang masalah

yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Dari identifikasi masalah

maka didapatlah suatu permasalahan yaitu perusahaan ini masih mengikuti tender
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pada skala kecil dan tidak mau mengembangkan sayap perusahaan ke luar daerah,

masih mengikuti disekitar kawasan perawang mill. Dan tidak memanfaatkan

kemampuan kelengkapan alat untuk dapat dikembangkan menjadi omset yang

berharga sebagai penunjang pengembangan investasi perusahaan.

3.3 Studi Pustaka

Setelah mendapatkan permasalahan yang akan diteliti, langkah selanjutnya

melakukan studi pustaka. Tahap ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan

referensi-referensi atau literatur-literatur yang bisa mendukung dalam pemecahan

permasalahan yang ada.

3.4 Data Penelitian

3. 4.1 Metode Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggung

jawabkan, data merupakan hal yang sangat signifikan dan kursial. Oleh sebab itu

data yang dikumpulkan haruslah benar-benar riil dan bukan rekayasa. Data yang

diambil merupakan data dari investasi dan kelengkapan perusahaan yang dimiliki

oleh perusahaan. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian

ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari PT. WIRA

SIMETRICA Perawang. Adapun teknik pengumpulan data primer

adalah sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai operator serta

karyawan yang ada di PT. WIRA SIMETRICA Perawang mengenai

data-data yang tepat sehingga di dapatkan data yang sesuai dengan

data apa yang dibutuhkan. Adapun data yang akan ditanyakan :

a. Analisis kelayakan pasar, dengan variabel permintaan dan

penawaran saat ini dan yang akan datang, harga penawaran tender,



III-5

target pasar, kendala pemasaran, tempat penawaran tender dan

prospek PT. Wira Simetrica (Kotler,2005).

b. Analisis kelayakan teknis, yang meliputi variabel lokasi perusahaan,

sumber bahan baku, teknologi yang digunakan, kemampuan

menyelesaikan tender, kebutuhan tenaga kerja, fasilitas pabrikasi,

fasilitas listrik dan alat angkut (Heizer dan Render, 2006).

2. Penyebaran Kuistioner

Metode ini akan menyebarkan kuistioner kepada karyawan dan

rekanan perusahaan. Yang akan menjadi variabel dan indikator yang

digunakan dalam studi ini dikelompokkan berdasarkan jenis analisis

kelayakan yang digunakan, yaitu :

a. Sumber Daya manusia meliputi Pengetahuan, Keterampilan dan

Sikap Karyawan maupun pimpinan (Umar,2005).

b. Data sekunder

Data sekunder ini didapat dengan cara mengumpulkan data dengan

Metode Kepustakaan :

Metode kepustakaan (Library Research), mengumpulkan data-data yang

didapat dengan mengumpulkan data melalui buku-buku yang sesuai

dengan permasalahan yang dihadapi.

1. Studi literature

Studi literature adalah tahapan awal yang dilakukan untuk lebih

memahami keadaan perusahaan yang bertujuan untuk memudahkan

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

2. Telaah Dokumen

Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan studi kepustakaan

dengan mempelajari literature, artikel dan lain sebagainya yang

berhubungan dengan penyusunan laporan tugas akhir.
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3. Mengambil Data dari Perusahaan sebagai objek penelitian

a. Profil dan data umum perusahaan

b. Data tender perusahaan selama tahun 2012.

3.4.2 Populasi dan Sampel

3.4.2.1 Populasi

Populasi merupakan suatu himpunan unit yang biasanya berupa orang,

objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya. Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan rekanan PT. WIRA

SIMETRICA.

3.4.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

suatu populasi. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel.

Untuk penentuan jumlah sampel juga bisa digunakan berdasarkan pendapat

Roscoe (1982) dikutip oleh Sugiyono (2008) memberikan pedoman penentuan

jumlah sampel sebagai berikut:

1. Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s.d 500

2. Bila sampel dipecah lagi ke dalam kategori (laki-laki/perempuan, pegawai

negeri, swasta, dsb), jumlah minimum sampel harus 30.

3. Bila penelitian multivariate (termasuk analisis regresi multivariate) maka

jumlah anggota sampel minimal (10 kali) dari jumlah variabel yang akan

dianalisis.

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian yang

ketat, ukuran sampel bisa antara 10 s.d 20 elemen.

3.5 Pengolahan Data

3.5.1 Skala Pengukuran Penelitian

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran dan akan menghasilkan data

kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala pengukuran likert.

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang
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atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena

sosial ini telah ditetapkan secara spesifik, yang selanjutnya disebut sebagai

variabel penelitian. Kategori yang digunakan oleh skala likert berupa analisis

tingkat kepentingan dan kinerja dengan lima kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategori Jawaban Menurut Skala
Kategori Skala

Sangat setuju 5

Setuju 4

Ragu-ragu/Netral 3

Tidak setuju 2

Sangat tidak setuju 1

Sumber : Sugiyono (2009).

3.5.1.1 Uji Validitas

Validitas pengukuran dapat dilihat pada corrected item-Total correlation

tampilan SPSS uji reliabilitas. Corrected item-Total correlation adalah korelasi

antara item bersangkutan dangan total item. Secara umum, jika nilai corrected

item-Total correlation lebih besar dari 0,2 maka pertanyaan tersebut dapat

dikatakan valid (Lupiyoadi, R dan Hamdani, 2006).

Dengan kategori dari validitas variabel yang mengacu pada

pengklafikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford (1956) adalah sebagai

berikut :

a. 0,80< r ≤1,00 = Validitas sangat tinggi (sangat baik)

b. 0,60< r ≤0,80 = Validitas tinggi (baik)

c. 0,40< r ≤0,60 = Validitas sedang (cukup)

d. 0,20< r≤0,40 = Validitas rendah (kurang)

e. 0,00< r ≤0,20 = Validitas sangat rendah (jelek)

f. r ≤0,00 = tidak valid
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Berikut ini output hasil corrected item-Total correlation pada :

1. Pimpinan

Untuk melihat validitas pada variabel penelitian, dapat dilihat pada

kolom Corrected Item-Total Correlation, dengan membandingkan pada

nilai r tabel, df adalah N-2 (18), untuk taraf signifikansi 5% sebesar

0,444 dan ini menunjukan variabel pertanyaan seluruhnya valid. (Lihat

lampiran tabel I).

Tabel 3.2 Item-Total Statistics Pimpinan
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Kategori
Item

Kuestioner 1 79.5556 168.028 .946 .977 Sangat baik

Kuestioner 2 79.4444 182.278 .682 .980 Baik

Kuestioner 3 79.5556 175.278 .923 .978 Sangat baik

Kuestioner 4 79.5556 169.778 .878 .978 Sangat baik

Kuestioner 5 79.4444 174.278 .910 .978 Sangat baik

Kuestioner 6 79.6667 173.750 .768 .979 Cukup baik

Kuestioner 7 79.1111 187.861 .475 .981 Kurang

Kuestioner 8 80.2222 176.444 .934 .978 Sangat baik

Kuestioner 9 79.2222 176.444 .934 .978 Sangat baik

Kuestioner 10 79.2222 179.944 .745 .979 Baik

Kuestioner 11 79.6667 169.000 .962 .977 Sangat baik

Kuestioner 12 79.5556 175.278 .923 .978 Sangat baik

Kuestioner 13 79.2222 183.944 .754 .979 Baik

Kuestioner 14 79.3333 179.250 .805 .979 Sangat baik

Kuestioner 15 79.5556 167.528 .966 .977 Sangat baik

Kuestioner 16 79.3333 177.500 .902 .978 Sangat baik

Kuestioner 17 79.6667 173.750 .768 .979 Baik

Kuestioner 18 79.2222 183.944 .754 .979 Baik

Kuestioner 19 79.6667 169.000 .962 .977 Sangat baik

Kuestioner 20 79.4444 180.278 .798 .979 Baik
Sumber : Pengolahan data SPSS
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2. Karyawan

Untuk melihat validitas pada variabel penelitian, dapat dilihat pada

kolom Corrected Item-Total Correlation, dengan membandingkan pada

nilai r tabel, df adalah N-2 (25), untuk taraf signifikansi 5% sebesar 0,26,

dan ini menunjukan variabel pertanyaan seluruhnya valid. (Lihat

lampiran tabel I).

Tabel 3.2 Item-Total Statistic Karyawan
Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Kategori
Item

Kuestioner 1 103.9474 97.194 .686 .890 Baik

Kuestioner 2 103.2632 105.519 .328 .897 Kurang Baik

Kuestioner 3 103.6842 100.648 .521 .894 Cukup Baik

Kuestioner 4 103.5789 104.141 .371 .897 Kurang Baik

Kuestioner 5 103.2105 105.455 .361 .897 Kurang Baik

Kuestioner 6 103.7193 99.491 .620 .892 Baik

Kuestioner 7 103.3509 103.625 .428 .896 Cukup Baik

Kuestioner 8 103.3860 103.063 .464 .895 Cukup Baik

Kuestioner 9 103.4035 103.031 .523 .894 Cukup Baik

Kuestioner 10 103.1754 104.754 .390 .896 Kurang Baik

Kuestioner 11 103.5263 104.718 .321 .898 Kurang Baik

Kuestioner 12 103.2982 103.642 .498 .895 Cukup Baik

Kuestioner 13 103.7368 99.376 .570 .893 Cukup Baik

Kuestioner 14 103.8596 100.980 .335 .901 Kurang Baik

Kuestioner 15 103.7719 101.072 .538 .893 Cukup Baik

Kuestioner 16 103.3509 103.303 .433 .896 Cukup Baik

Kuestioner 17 103.2982 104.499 .320 .898 Kurang Baik

Kuestioner 18 103.3333 105.440 .303 .898 Kurang Baik

Kuestioner 19 103.4035 103.781 .461 .895 Cukuip Baik

Kuestioner 20 103.2456 102.367 .529 .894 Cukup Baik

Kuestioner 21 103.7193 99.206 .569 .893 Cukup Baik

Kuestioner 22 103.3509 103.839 .509 .895 Cukup Baik

Kuestioner 23 103.5439 102.717 .453 .895 Cukup Baik

Kuestioner 24 103.7719 102.643 .507 .894 Cukup Baik

Kuestioner 25 103.9298 96.888 .706 .889 Baik

Kuestioner 26 103.6842 101.613 .548 .893 Cukup Baik

Kuestioner 27 103.6842 101.041 .496 .894 Cukup Baik
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3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan reliability statistics yang

terdapat pada software SPSS 16.0 for windows pada nilai Cronbach's Alpha.

Dengan kategori (Djunaidi,dkk.,2005) ;

a. 0,800 – 1,000 = baik

b. 0,600 – 0,799 = dapat diterima

c. < 0,600 = kurang baik

Koefisien korelasi yang digunakan sebagai penilaian terhadap reliabilitas

instrumentasi adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan

Tabel 3.3 Reliability Statistics Pimpinan
Cronbach's

Alpha N of Items

.979 20

Dari hasil pengujian terhadap data kuestioner, diperoleh nilai alpha 0,979.

Kategori tersebut baik, sehingga kuestioner dinyatakan reliabel.

2. Karyawan

Tabel 3.4 Reliability Statistics Karyawan
Cronbach's

Alpha N of Items

.898 27

Dari hasil pengujian terhadap data kuestioner, diperoleh nilai alpha 0,898.

Kategori tersebut baik, sehingga kuestioner dinyatakan reliabel.

3.6 Analisa

Setelah dilakukan pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah

melakukan analisa terhadap hasil pengolahan data tersebut. Analisa yang akan

dilakukan adalah menganalisa kelayakayan pengembangan perusahaan dari

beberapa aspek yaitu sumber daya manusia, teknis, pasar dan finansial.


