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BAB IV 
METODOLOGI 

 
A. Rancangan penelitian 

Dalam melaukan rancangan penelitian ini penulis melakukan 

penelitan dengan metode empiris yang dilaksankan di PT. Inlogam 

Himalaya yang mana penelitan ini bertujuan untuk memberikan jalan 

keluar dari permsalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. 

Pengertian empiris menurut salah satu ahli zainal asikin yang 

menyatakan bahwa empiris merupakan penelitian yang berpusat untuk 

meneliti suatu kegiatan atau keadaan dari objek penelitian secara 

menyeluruh dengan memadukan kenyataan yang terjadi serta 

mengembangkan konsep yang ada. Empiris juga bisa dikatakan dalam arti 

dapat dibuktikan atau diverifikasi bedasarkan pengalaman dilapangan. 

Tahapan dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahapan 

dimuali dari tahapan perancangan hingga hasil penelitian. Dalam 

melakukan penetial ini penulis tidak hanya menggunakan data empiris 

tetapi juga menggunakan data normatif yang data yang di perolah dari 

penelitian ini adalah yang bersumber dari buku, data pustaka, teori hukum 

dan undang-undang yang berlaku saat ini. Penelitian normatif ini juga bisa 

di sebut sebagai penelitian perpustakaan 

B. Obyek Penelitian  

Dalam menyusun laporan penelitian kerja praktek ini penulis 

memillih PT. Inlogam Himalaya untuk menjadi objek penelitian yang 

mana untuk mendapatkan data-data penelitian penulis akan melakukan 
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kerja praktek diperusahan tersebut agar dapat menyelesaikan penulisan 

laporan kerja praktek yang sedang ditulis oleh penulis 

PT. Inlogam Himalaya adalah perushaan yang bergerak dibidang 

jual beli scrap yang mana perusahaan ini melakukan pengumpulan scrap 

dari berbagai customer dan menjual kembali scrap tersebut kepada 

pembeli lainya, tergantung dari jenis scrap itu sendiri. Perusahaan ini 

didirikan oleh bapak Kadir (panggilan sehari-hari) pada tahun 2012 dan 

telah berjalan hingga sekarang, perusahaan ini beralamat di komp. Pasar 

Taman Bukit Golf Blok A/5 , B/5 – B/6  kelurahan sungai panas , 

kecamatan Batam kota, perusahaan ini beroperasi dari hari senin-sabtu 

yang mana jam opersaional dari perusahaan mulai dari jam 08.00 WIB – 

17.00 WIB. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan agar data 

yang dibutuhkan oleh penulis bisa terkumpul agar dapat menyelesaikan 

penulisan kerja praktek ini. Berikut beberapa metode pengumpulan data 

yang digunakan oleh penulis,yakni: 

1. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan ini dilakuakan dengan beberapa cara,yakni: 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

tanya jawab dengan narasumber yang terkait dengan penelitian 

b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pencermatan, pengamatan serta mempelajari apa saja yang terjadi 

dilapangan untuk dijadikan data penelitian 
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c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang mana peneliti 

memberikan sejumlah pertanyaan kedapa narasumber dengan 

menggunakan via digital atau pun terulis yang nantinya jawaban 

atas reponden akan dujadikan data untuk menulis laporan kerja 

praktek 

2. Penelitian Perpustakaan  

Metode penelitian perpustakaan ini adalah metode pendukung dari 

laporan kerja praktek ini yang mana metode ini lebih kepada data 

yang argument pendukung untuk penulis membenarkan data lapangan, 

data pendukungnya seperti buku, undang-undang,  dan website yang 

berhubangan. 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dari metode 

observasi yang mana penulis akan melakukan pengamatan untuk melihat 

masalah yang terjadi di perusahaan tersebut dengan cara bekerja langsung 

pada perusahaan tersebut, setelah itu penulis akan melakukan wawancara 

dengan narasumber yang terkait untuk mendapatkan data yang relevan 

dengan masalah yang terjadi di perusahaan tersebut. 

D. Metodologi Penelitian  

Dalam membuat laporan kerja praktek ini penulis menggunakan 

metode empiris atau biasanya di sebut data lapangan, yang mana data 

lapangan tersebut diambil langsung ditempat kerja penulis yaitu PT. 

INLOGAM HIMALAYA. Penulis akan meneganalisis data yang ada 

dilapangan yang mana data tersebut menjadi permasalahan bagi 

perusahaan serta data yang bersangkutan dengan apa yang sedang 
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dikerjakan penulis untuk menyelesaikan laporan kerja praktek. Dalam 

melakukan penyusunan laporan kerja praktek ini penulis melakukan 

beberapa tahap, yakni 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini adalah tahap awal penulis mulai melakukan penyusunan 

laporan kerja praktek yang dimulai dari pencarian judul laporan kerja 

prakek, mencari tempat kerja praktek dilakukan. Selanjutnya penulis 

akan mengajukan perizinan kepada pihak PT. INLOGAM 

HIMALAYA agar bisa melakukan kegiatan kerja praktek di tempat 

yang sudah di tentukan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Ini adalah tahap dimana penulis akan bekerja dan mengamati 

kegiatan operaional pada PT. INLOGAM HIMALAYA yang sudah 

ditentukan oleh penulis agar dapat memperoleh data dari 

permasalahan yang terjadi dilapangan. Pada tahap penulis dapat 

memberikan masukan atau jalan keluar dari permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut 

3. Tahap Penilaian  

Ini adalah tahap dimana laporan kerja praktek sudah selesai 

disusun dan direvisi oleh dosen pembimbing. Jika laporan kerja telah 

selesai dikerjakan maka selanjutnya adalah meminta tanda tangan 

dengan pihak yang bersangkutan. 
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Tahap ini dilakukan apabila semua data kerja praktek telah 

diselsaikan oleh penulis dan telah memenuhi syarat dari panduan 

pelaksanaan kerja praktek. 

E. Jadwal Kerja  

Dalam melakukan kerja praktek ini penulis membuat jadwal kerja 

praktek yang sudah di sesuaikan dengan jadwal kerja dari perusahaan 

tenpat penulis bekerjan, berikut jadwal kerja yang dibuat oleh penulis: 

 

keterangan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tahap 

persiapan 

 

            

Tahap 

pelaksanaan 

            

Tahap 

penilaian 

dan 

pelaporan 

            

    Tabel 4.1: Jadwal pelaksanaan kerja praktek 

Catatan: 

• Tahap persiapan dimuai dari 8 Mei 2019 yang mana penulis sudah  

mendapatkan izin kerja di PT. inlogam Himalaya sebagai salah satu karyawan 

untuk mendapatkan data  
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• Tahap pelaksanaan dilakukan penulis pada tanggal 22 Mei 2019 yang mana 

peulis sudah mulai mencari data dan menyusun laporan kerja praktek dan 

setelah itu penulis mengalisis data tersebut untuk mencari solusi dari 

permasalahan yang sedang dialami oleh perusahaan tersebut  

• Tahap penilaian dan pelaporan 1 Juni 2019 ini adalah tahap terakhir dari 

laporan kerja praktek yang kegiatannya adalah meminta evaluasi dari dosen 

pembimbing dan penyelesaian dari laporan kerja praktek 

• Catatan : Tabel ini sudah disesuaikan dengan angka perminggu  

Kegiatan operasional dari perusahaan telah disesuaikan dengan jadwal kerja 

praktek penulis,yaitu: senin – sabtu mulai pukul 08:00 WIB – 17.00 WIB 

F. Perancangan  

Perancangan adalah metode yang dipakai oleh penulis untuk 

melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk menyelesaikan kerja 

praktek yang sedang ditempuh oleh penulisdigunakan. Ada pun metode 

yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data dari perusahaan 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar: 4.1 Perancangan Kerja Praktek 
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