
 

 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A.   Definisi Operasional  

 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian adalah definisi 

operasional variabel bebas ( independent) dan  variabel terikat (dipendent)  

yang dijelaskan sebagai berikut : 

 

1.   Penerimaan Karyawan   (Variabel Bebas χ ) 

 

Penerimaan karyawan merupakan serangkaian metode untuk memperoleh 

informasi yang lengkap dari pelamar. Kemudian dibandingkan dengan 

ketentuan standar manajemen personalia dan Manajemen Sumber Daya 

Manusia guna menentukan spesifikasi jabatan pada PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten 

Lampung Selatan,  yaitu :  

 

Penerimaan karyawan yang dilaksanakan oleh personalia PT. Perkebunan 

Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten 

Lampung Selatan menggunakan sistem metode secara tertutup. Sebagian 

besar karyawan yang diterima bekerja direkomendasikan keluarga 

terdekat  para  karyawan atau masyarakat di sekitar perusahaan, sehingga 
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kurang sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam manajemen 

personalia.  

Penerimaan karyawan yang dilaksanakan oleh Personalia Kantor Direksi 

Pusat PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) di Bandar Lampung, 

menggunakan sistem metode terbuka. Di informasikan melalui internet, 

iklan media massa dan  lembaga pendidikan. sesuai dengan ketentuan 

yang disyaratkan dalam manajemen personalia dikatagorikan karyawan 

berqualified. 

 

2. Posisi  Penempatan  (Variabel Bebas χ ) 

 

Posisi penempatan adalah penugasan seorang pekerja pada suatu jabatan 

di lingkungan unit kerja suatu instansi atau perusahaan. Penempatan 

posisi karyawan merupakan faktor kunci setelah permasalahan 

penerimaan karyawan terselesaikan dengan  baik, dapat menyumbangkan 

kemampuan pada pekerjaan sesuai pendidikan dan keahliannya 

(kompetensi) sebagai upaya  memperbaiki kinerja. Penempatan karyawan 

tidak sesuai dengan pendidikan dan keahliannya (non kompetensi) 

mengakibatkan tingkat  kinerja seseorang menjadi rendah.  

 

3. Kinerja  Karyawan  (Variabel Terikat γ) 

 

Kinerja adalah hasil kerja seseorang karyawan secara kualitas dan  

kuantitas yang  dicapai  dalam  melaksanakan tugasnya oleh  seseorang  

sesuai dengan waktu  dan  tanggungjawab  yang dibebankan  padanya 

sebagai indikator keberhasilan suatu perusahaan. 
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B. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) pada  PT. Perkebunan 

Nusantara VII Pabrik Pengolahaan Karet Remah (PPKR) Unit Usaha 

Pematang Kiwah No.71. A Desa Tanjungrejo Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. Pertimbangan dasar  menjadikan tempat penelitian adalah 

salah satu perusahaan agribisnis dan agroindustri komoditi karet remah 

berkualitas tinggi berupa Cup lump, slab dan scrap dengan Standard 

Indonesian Rubber, berjenis SIR 10 dan SIR 20 dan karet berkualitas rendah  

berjenis lateks.  

 

Dalam mengelola usaha agribisnis dan agroindustri diperlukan  peran  

penting  manajemen personalia menyangkut pemberdayaan sumber daya  

manusia diantaranya ; seleksi penerimaan karyawan untuk memilih dan  

menentukan  kualitas dan kuantitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.  

Dapat diartikan penempatan karyawan harus tepat, sesuai kemampuan dan  

ketrampilan yang dimilikinya (the right man on the right place), agar tujuan 

dapat tercapai secara efektif dan juga efisien.  

 

PT. Perkebunan Nusantara VII  (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah    

Natar  Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu Unit Usaha                   

PT. Perkebunan Nusantara VII  (Persero) berpusat di Bandar Lampung.  

Penelitian dan  pengumpulan data  dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dari  

bulan  Mei - September  2012. 
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C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data 

 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode desktiptif , yaitu 

memberikan gambaran atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian. 

Gambaran fenomena tersebut berkaitan dengan  masalah kegiatan 

penerimaan karyawan dan posisi penempatan dengan  kinerja karyawan pada                  

PT. Perkebunan Nusantara VII  (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar 

Kabupaten Lampung Selatan.   

 

Teknik pengambilan sampel penelitian, menggunakan metode acak  

sederhana (Simple Random Sampling), yaitu : 20 %  x 238 = 47,6  48  orang 

karyawan sebagai sampel mewakili seluruh sifat-sifat dari 238  orang 

karyawan (populasi) pada  Bagian Personalia, Bagian Pengolahan, Bagian 

Teknik, Bagian Laboratorium, SDM dan Umum PT. Perkebunan Nusantara 

VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung 

Selatan.   

 

Mengutip Kartini Kartono, (1997) dalam menentukan besarnya jumlah 

sampel, yaitu : antara 10 - 100 orang seyogyanya diambil 100 %, sedangkan 

> 100 orang dapat diambil 10% - 15%  dan  20% - 25%  sebagai sampel. 

 

Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara/ interview berupa 

tanya jawab langsung kepada  karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII 

(Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, 
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serta didukung dengan mengadakan penyebaran angket/ quisioner kepada 

responden sebanyak 48 orang karyawan. 

 

Menurut pendapat Singarimbun, (1995)  pengambilan sampel atau  populasi  

penelitian menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dan 

menganalisis data secara kualitatif  berdasarkan pendekatan teoritis berupa 

keterangan dan penjelasan. Menganalisis data secara kuantitatif  berdasarkan  

perhitungan  angka - angka menggunakan rumus statistik. 

 

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif, menganalisis data 

penelitian berdasarkan pendekatan teoritis dari literatur Manajemen 

Personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia berupa keterangan atau 

penjelasan pokok permasalahan penelitian berkaitan sistem metode 

penerimaan karyawan dan posisi penempatan dengan kinerja karyawan. 

Kemudian menganalisis data penelitian menggunakan metode analisis 

kuantitatif  untuk mengetahui sejauh mana, hubungan penerimaan karyawan 

dan posisi penempatan dengan kinerja karyawan. Menggunakan perhitungan 

rumus statistik bersifat non parametrik chi kuadrat dan membandingkan 

dengan chi square tabel pada derajat kebebasan (db) (baris-1) (kolom-1) dan 

tingkat kepercayaan 95 % dan α = 0,05 (5 %). 

 

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa                

PT. Perkebunan Nusantara VII  (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar  

Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan kegiatan  penambahan 

jumlah karyawan mengalami dua sistem penerimaan karyawan dan  posisi 
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penempatan menggunakan metode tertutup dan metode terbuka. Untuk  lebih 

jelasnya dengan  mengadakan  penyebaran kuisioner, maka akan dapat 

diketahui  perbedaan  dari  masing-masing sampel berasal: 

 

a.  Karyawan diterima bekerja, pelaksanaan penerimaan ditentukan oleh  

personalia PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang 

Kiwah Natar Kabupaten Lampung Selatan, menggunakan metode 

tertutup.  

b. Karyawan diterima bekerja, pelaksanaan penerimaan ditentukan oleh  

personalia kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) di  

Bandar Lampung, menggunakan metode terbuka (Sumber : Personalia 

PTPN Pewa).  

 

Menurut Simamora, (2007) metode tertutup adalah perekrutan hanya di 

informasikan kepada para karyawan di dalam perusahaan atau orang-orang  

tertentu saja. Pelamar menjadi relatif sedikit, sehingga kesempatan untuk  

mendapatkan karyawan yang baik akan semakin sulit. Metode terbuka adalah  

perekrutan di informasikan secara luas dengan memasang iklan pada media  

cetak maupun elektronik, agar tersebar luas ke masyarakat banyak lamaran  

yang masuk untuk mendapatkan karyawan qualified menjadi lebih besar. 

 

Baik atau buruk pengelolaan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh 

mekanisme penerimaan, harus mempertimbangkan standar manajemen 

personalia diantaranya : latar belakang pendidikan, prestasi akademik,  

pengalaman bekerja, usia, kesehatan fisik dan mental. Setelah dilakukan 

penempatan karyawan perlu dimotivasi dan diimbangi dengan kepuasan   
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kerja yang dapat menimbulkan dorongan semangat kerja, kedisiplinan dan  

tanggungjawab, sehingga pelaksanaan  pekerjaan menjadi efektif dan efisien   

(Siswanto, 2003). 

 

Tolak ukur penilaian kinerja karyawan, yaitu : (1) kuantitas yang meliputi  

jumlah produksi yang dihasilkan oleh kegiatan karyawan dalam kurun waktu 

tertentu, (2) kualitas yang meliputi kemampuan karyawan menghasilkan 

mutu produk yang baik, adalah karyawan berkualitas, (3) ketepatan yang 

meliputi waktu penyelesaian pekerjaan sesuai atau tidaknya dengan rencana 

yang  ditetapkan perusahaan, (4) kepuasan kerja dan motivasi berkaitan 

dengan  tanggungjawab dan  semangat kerja (Dharma, 2004). 

 

Data hasil penelitian 48 sampel yang diperoleh dari  penyebaran angket 

mengenai hubungan penerimaan karyawan dan posisi penempatan karyawan 

sebagai variabel bebas ( χ ), sedangkan kinerja karyawan sebagai variabel 

terikat (γ). Masing-masing ditabulasikan ke dalam tabel pengukuran variabel, 

yaitu :  A akan diberi skor 3, kriteria baik / tinggi, B diberi  skor  2, kriteria 

cukup baik / sedang  dan  C diberi skor 1, kriteria kurang baik / rendah  

(Sofyan Effendi, 1987). Seperti  terlihat  pada  Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14. 
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Tabel 12.  Pengukuran penerimaan karyawan, ( χ ) PT. Perkebunan Nusantara  

Unit Usaha (Pewa) Natar Kabupaten  Lampung Selatan  

 

Indikator 

    Penerimaan 

Standar manajemen personalia Skor 

 

 

1.  Metode 

penerimaan 

 

 

 

 

 

 

2.    system    

penerimaan 

 

 

3. Kesehatan Fisik       

&  Mental   

 

 

 

 

 

 

4. Pendidikan  

    & Prestasi      

Akademik 

 

 

5. Keterampilan 

 

 

 

 

6. Pengalaman  

       kerja 

 

7. Usia 

 

A. Personalia PTPN pusat Bandar Lampung lowongan 
dibuka secara terbuka, di internet, media massa, 

papan lowongan kerja di PTPN Bandar Lampung.  
B. Personalia PTPN Pewa Natar dibuka secara tertutup, 

lowongan kerja di lingkungan PTPN Pewa Natar. 

C. Lowongan dan lamaran kerja, melalui personalia 
PTPN Pewa  dibawa  langsung  oleh  keluarga 

terdekat karyawan  
 

A.  Menjalani seleksi, berkas administrasi, tertulis dan   

wawancara 
B.  Menjalani seleksi  tertulis dan wawancara 

C.  Hanya diwawancara saja 
 

A. Surat keterangan sehat dari  dokter umum/ 

puskemas  dan menjalani test kesehatan fisik dan 
mental lanjutan ; mata, cacat fisik, penyakit dalam 

dan fsikologi (mental); moralitas, kejiwaan dan 
emosional di PTPN Bandar Lampung 

B. Surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas. 
C. Tidak ada surat  keterangan dokter/ puskesmas 

 

A. Diploma dan Sarjana, IPK min. 2,75, SMA /keahlian, 
nilai rata-rata  8,0 

B. SMA/keahlian, nilai rata cukup baik 
C. SMP & SD 

 

A. Bersertifikat non formal, sesuai dengan pendidikan 
formal dimiliki   

B. Bersertifikat non formal, kurang sesuai dengan 
pendidkan formal dimiliki  

C. Tidak ada serifikat non formal  
 

A.  > 2 tahun, sesuai dibutuhkan perusahaan 

B.  > 2 tahun, kurang sesuai dibutuhkan perusahaan 
C.  Tidak ada 

 
A. Diploma III / Sarjana, 25 - 55 tahun 

B. SMA/keahlian  25- 50 tahun         

C.  SMP / SD       25 -50 tahun 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

2 

1 

 

3 

 

 

 

2 

1 

 

3 
 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 
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Tabel  13. Pengukuran posisi penempatan karyawan ( χ ) PT. Perkebunan 

Nusantara  Unit Usaha (Pewa) Natar  Kabupaten Lampung Selatan 
   

Indikator 

penempatan 
Standar manajemen personalia Skor 

 

1. Berkeahlian  

 

 

 

2. Pengalaman  

kerja 

 

 

 

 

3. Kedisiplinan 

 

 
 

4. Efektif & 

efisien 

 

 

 

5. Kepuasan 

bekerja 

 

 

 

 

 

 

6.   Usia 

 

 

 

 

 

7. motivasi 
     kerja 

        

A. Mempunyai pendidikan non formal mendukung 

pendidikan formal ditempatkan sangat sesuai dengan 
bidangnya.   

B. Mempunyai pendidikan non formal kurang mendukung 

pendidikan formal cukup sesuai dengan bidangnya 
C. Tidak, hanya pendidikan formal rendahan  

 
A. Memiliki pengalaman kerja  > 2 tahun, sesuai bidang 

pekerjaan 

B. Memiliki pengalaman kerja  > 2 tahun, kurang sesuai  
bidang pekerjaan 

C. Belum ada pengalaman kerja, tidak tahu 
 

A. Waktu kehadiran, masuk kerja, masuk istirahat, waktu 
pulang, disiplin sesuai waktunya > 81% perbulan 

B. Antara  61%   -   80 %  perbulan              

C. Antara  41 %  -   60 %  perbulan 
 

A. Selalu ingin bekerja dengan cepat, tanpa melakukan 
kesalahan  

B. Cukup cepat, tanpa melakukan kesalahan 

C. Sewajarnya sesuai kemampuan 
 

A. Setelah bekerja, kenyataan dan harapan terutama 
kebutuhan hidup dan jaminan masa depan karyawan baik 

b. Setelah bekerja, kenyataan dan harapan terutama  

kebutuhan hidup dan jaminan masa depan karyawan 
cukup baik 

C. Setelah bekerja, kenyataan dan harapan  terutama 
kebutuhan hidup dan jaminan masa depan karyawan 

kurang baik 
 

A. Berdasarkan usia, baik fisik maupun kesehatan sangat 

sesuai dengan bidang pekerjaan    

B.  Berdasarkan usia, baik  fisik  maupun kesehatan cukup 
sesuai dengan bidang pekerjaan 

C.  Berdasarkan usia, baik fisik maupun kesehatan, tidak 
sesuai dengan bidang pekerjaan 

 

A. Motivasi berupa kesejahteraan dan kesempatan  

pengembangan karir sudah baik 
B.  Motivasi berupa kesejahteraan dan kesempatan  

pengembangan karir cukup baik  
C.  Kurang baik 

3 

 

 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

3 

 

2 
 

1 

 

 

3 

 

2 

1 

 

3 

 

2 

1 
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Tabel 14. Pengukuran  kinerja karyawan, (γ)  PT. Perkebunan Nusantara Unit 

Usaha (Pewa) Natar Kabupaten Lampung Selatan 

 

Indikator 

kinerja 
Standar manajemen personalia Skor 

1. Tanggung  

jawab  
 

 
 

 
 

2. Kualitas  

 
 

 
 

 

 
3. Ketepatan 

waktu  
 

 
 

 

 
4. Kuantitas 

 
 

 

 
5. Semangat      

kerja 
 

 

 

6. Organisasi 

 
     

 
7. Efektif 

     dan 

Efisien   

A. Kerja extra dijalankan sepenuh hati, bersesuaian 

antara tujuan karyawan dan perusahaan 
B. Kerja extra dijalankan sewajarnya, cukup sesuai 

antara tujuan karyawan dan perusahaan 
C. Kerja tanpa dibayar melelahkan & menimbulkan 

kebosanan  
 

A. Menghasilkan pekerjaan sesuai standar kualitas 

rata-rata > 81% / bulan 
B. Menghasilkan pekerjaan sesuai standar kualitas 

rata-rata antara 61 % -  80% / bulan 
C. Menghasilkan pekerjaan sesuai standar kualitas 

rata-rata antara 41% - 60% / bulan  

 
A. Mampu menyelesaikan pekerjaan sepenuh waktu, 

rata-rata > 81% / bulan 
B. Mampu menyelesaikan pekerjaan rata-rata           

61 % - 80% / bulan  
C. Mampu menyelesaikan pekerjaan rata-rata         

41% - 60% / bulan  

 
A. Hasil pekerjaan mencapai target > 81% / bulan  

B. Hasil pekerjaan mencapai target 61% - 80% / bulan 
C. Hasil pekerjaan mencapai target 41% - 60% / bulan  

 

A.  Semangat bekerja, karena merupakan bidang 

pekerjaan sejak lama dipahami dengan baik. 

B. Cukup bersemangat, karena bidang pekerjaan masih 
dapat dipahami. 

C. Kurang bersemangat karena  bidang pekerjaan, 
kurang dipahami. 

 

A. Suasana kerja dan gaya pimpinan sangat baik 
B. Suasana kerja dan gaya pimpinan cukup  baik 

C. Suasana kerja dan gaya pimpinan Kurang baik 

 
A. Dapat bekerja secara cepat dan sedikit kesalahan 

B. Tidak terlalu cepat sedikit kesalahan 
C. Lambat disebabkan, usia dan kesehatan fisik  

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

2 

1 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

    1 

 

 

Data hasil penelitian yang diperoleh dari  penyebaran 7 (tujuh)  pertanyaan / 

kuisioner akan dianalisis, namun terlebih dahulu  menentukan skor dan nilai 

interval dari  masing-masing responden berdasarkan tingkatan penilaian dan  
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golongan :  nilai  tinggi (NT) adalah 21 dan nilai rendah  (NR) adalah  7,  

yaitu  : 

 

N    =    NT   -   N R        ( J. Supranto, 1996). 

     K 

 
  

 N    =     21   -   07       =    4, 6   ≈    5 

                                           

                             3 

 

 
- Jumlah   17   -  21  kriteria baik/ tinggi 

- Jumlah   12  -   16  kriteria cukup baik/ sedang 

- Jumlah   07  -   11  kriteria kurang baik/ rendah 

 

Selanjutnya hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif  untuk 

mengungkapkan hubungan dua sistem metode penerimaan karyawan dan 

posisi penempatan dengan kinerja karyawan pengolahan karet remah pada 

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar  

Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan ketentuan manajemen personalia 

dan manajemen sumber daya manusia. Dianalisis juga secara kuantitatif  

mengenai hubungan penerimaan karyawan dan posisi penempatan dengan 

kinerja karyawan pengolahan karet remah pada PT. Perkebunan Nusantara 

VII (Persero) Unit Usaha Pematang Kiwah Natar Kabupaten Lampung 

Selatan, menggunakan rumus statistik bersifat non parametrik chi kuadrat dan 

derajat kebebasan (db) = (baris-1) (kolom-1) pada tingkat kepercayaan 95 % 

dan α = 0,05 (5 %), untuk lebih jelasnya sebagai berikut :  
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Untuk  menghitung  frekwensi diperoleh (ƒo) dengan  frekwensi diharapkan 

(ƒe)  menggunakan rumus : 

 
 

                ( ∑ ƒ kolom) ( ∑ ƒ baris) 

a.  ƒe      =                               

                     Jumlah Total  

 

 

 
 

        =  Nilai chi- kuadrat 

   ƒo  =  Frekuensi observasi 

ƒe  =  Frekuensi yang diharapkan 

(Arikunto, 2006). 

 

Pengujian  penelitian dengan  membandingkan  nilai chi kuadrat  hitung  

dengan chi square tabel , yaitu : 

 

Apabila    hitung     tabel ,  maka hasil penelitian Ha diterima 

Apabila     hitung  <    tabel,  maka hasil penelitian Ho ditolak  

 

Kemudian  untuk mengetahui keeratan hubungan antara kedua variabel yang 

diteliti dengan cara :    

 

a.   Menggunakan perhitungan  rumus coefisiensi contingensi : 

 

 

C =√    hitung 

 

                           hitung  +   n 
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b.   Menggunakan perhitungan rumus coefisien maksimal : 

 

 

C - maks  :  coefisien maksimal  

 

m :  Barisan atau kolom tertentu  

(Djarwanto PS, 2004). 

 

c.  Menggunakan perhitungan prosentase standar pengukuran keeratan 

hubungan, seperti  pada  Tabel 15 

 

 

 

Tabel. 15.  Standar  pengukuran keeratan hubungan                                   

 

Standar Pengukuran Hubungan 
 

Kriteria 
  

 

Antara   0,41  %   -   0,60   %    

Antara   0,61  %   -   0,80   %    

Antara   0,81  %   -   1,00   %   

 

Korelasi   rendah 

Korelasi   sedang 

Korelasi   kuat 

(Djarwanto PS, 2004) 

 

 

Untuk  mengukur  tingkat validitas kuisioner nilai skor penerimaan karyawan 

dan  posisi penempatan sebagai variabel  bebas ( χ )  dengan  kinerja karyawan 

sebagai variabel terikat (γ) digunakan rumus : 

(Sudjana, 2002). 

                 ∑ χ γ – (   χ  ) (∑  γ )
2 

r χ γ =     

                        n (    ) (∑ )
2
. n (∑ γ

 2
) - (∑γ )

2
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Sedangkan  untuk mengukur tingkat  reabilitas kuisioner yang digunakan dalam 

memperoleh nilai skor dari variabel bebas χ dan  variabel terikat γ, digunakan 

rumus (Sperman, Brown, 2003). 

 

               2 . ( r χ γ  ) 

r 11    =   

                      1 + (r χ γ  ) 

 

r 11    =   indeks reabilitas 

r χ γ    =   korelasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


