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BAB IV 

METODOLOGI DAN PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian

Dalam mendesain penelitian dengan metode penelitian, ada beberapa cara 

yang bisa dilakukan seperti menganalisis masalah yang muncul di perusahaan 

dan penulis yang tertarik dengan penelitian tersebut. Ada dua jenis penelitian 

hukum: penelitian hukum atau hukum dan penelitian empiris atau sosiologis. 

Penelitian hukum adalah penelitian yang didasarkan pada teori yang ada dan 

ditinjau oleh penulis untuk mendapatkan data baru seperti hukum, yurisprudensi, 

teori hukum dan pendapat ahli. Bertentangan dengan hukum, penelitian hukum 

empiris didasarkan pada hukum yang diadopsi oleh masyarakat. Karena, dalam 

hal ini, hukum yang sebenarnya benar-benar dijalani dan digunakan sebagai 

landasan masyarakat. 

Ketika melakukan studi praktis pada suatu objek, penulis terlebih dahulu 

menyusun cara merancang studi kerja praktis yang dilakukan penelitian hukum 

dan empiris, dengan melakukan studi menggunakan data kunci. diperoleh dari 

wawancara langsung dari sumber dan amati subjek yang diperoleh di PT. Sukkes 

Perkasa Mandiri terkait dengan Peraturan Draft Perusahaan. Saat melakukan 

pengamatan, diuji atau diuji tidak hanya pada sisi regulasi, tetapi juga 

mempertimbangkan bagaimana menerapkan aturan perusahaan di dalam 

perusahaan, bagaimana karyawan merespons penerapan aturan-aturan ini. dan 

bagaimana proses hukum ini memengaruhi disiplin karyawan. 
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B. Objek Penelitian 

Dalam melakukan kegiatan Kerja Praktek, Penulis memilih tempat 

penelitian di PT. Sukses Perkasa Mandiri yang beralamat di Kawasan Executive 

Industrial Park Blok D1 No. 3 Batam Centre tentang Rancangan Peraturan 

Perusahaan. Seletah mendapatkan tempat untuk meneliti objek penelitian dalam 

merangkum Laporan Kerja Praktek ini ialah, Penulis menentukan menrancang 

Peraturan Perusahaan untuk PT. Sukses Perkasa Mandiri sehingga dengan 

adanya hal tersebut dapat memberikan segenap perubahan menjadi lebih baik 

dan menerapkan kedisiplinan dengan baik.  

Tentunya dalam menentukan objek penelitian, Penulis mendapatkan ide 

pada saat terjun ke lapangan atau saat Penulis memulai untuk melakukan kerja 

praktek. Seiring melakukan observasi, maka informasi yang Penulis dapatkan 

semasa kerja pratek tersebutlah yang Penulis olah.  

Bentuk dari adanya penyimpangan dan kurang kedisiplinan semasa jam 

kerja, dan kurangnya kekuatan hukum mengikat dan memaksa dalam perusahaan 

yang membuat tradisi dalam perusahaan tersebut tidak berlaku nya sebuah 

peraturan yang ada, karena adanya sikap dari pengusaha atau pemberi kerja yang 

kurang dalam menerapkan atau merumuskan sebuah peraturan yang kurang. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melaksnakan Laporan Kerja Praktek diperlukan data-data yang 

mendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Penulis memilih 

beberapa diantaranya yaitu berupa :  
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1. Observasi 

Kegiatan obeservasi dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam 

membuat laporan kerja praktek. Pada proses pengumpulan data melalui 

metode observasi, yang awalnya Penulis melakukan sebuah observasi untuk 

melakukan kerja praktek diperusahaan tersebut, setelah mendapatkan izin, 

maka Penulis mulai melakukan kerja praktek di bagian Administrasi. Selama 

melakukan Job Desk yang Penulis lakukan, maka saat yang bersamaan 

Penulis juga meninjau hal yang kurang dalam perusahaan tersebut sehingga 

memerlukan sebuah pembaharuan hukum atau peraturan sebagaimana yang 

telah Penulis pelajari di universitas. 

Selama melakukan Kerja Praktek di PT. Sukses Perkasa Mandiri, 

Penulis kerap melakukan observasi, seperti halnya meninjau hal positif dan 

negatif dari berlangsungnya peraturan yang sedang berjalan di Perusahaan 

tersebut. berikut rincian dari kegiatan observasi yang Penulis lakukan : 

a. Melihat secara langsung kegiatan perusahaan baik itu berupa isi dan 

bentuk dari peraturan perusahaan yang selama ini diterapkan. 

b. Mengobservasi kinerja dari para staff dan karyawan dalam menegakkan 

peraturan perusahaan yang telah ada. 

c. Menganalisa dari permasalahan yang timbul dari adanya efek samping 

terhadap peraturan perusahaan 

d. Mempelajari secara terperinci dan lebih terhadap rancangan peraturan 

perusahaan yang seharusnya dibuat dan kiat-kiat yang terkandung 

didalamnya. 
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Berikut merupakan hal-hal yang Penulis rangkum dan telaah selama 

kurun waktu 3 bulan dalam melakukan observasi pada PT. Sukses Perkasa 

Mandiri 

2. Wawancara 

Dalam memperoleh data dan informasi yang lebih dalam terkait dengan 

obyek permasalahan yang dikaji, maka Penulis harus melakukan wawancara 

dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan sumber data. Tujuan dari 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara, agar data 

yang dihasilkan oleh Penulis mempunyai kekuatan yang akurat dan mengikat. 

Dengan memilih narasumber yang tepat, maka objek yang Penulis pilih akan 

berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

Penulis memilih untuk langsung mewawancarai salah satu staff yang 

berada di Perusahaan tersebut, sebagaimana staff tersebut merupakan staff 

yang sudah lama bergabung. Penulis menentukan segenap pertanyaan-

pertanyaan yang relevan dengan topik yang akan Penulis angkat. 

3. Tinjauan Pustaka 

Dalam memilah segenap tinjauan pustaka yang akan menjadi dasar bagi 

Penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktek. Beberapa bahan 

tinjauan pustaka yang Penulis gunakan ialah : 

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperoleh oleh peneliti dari 

obyek penelitiannya, bahan ini sifatnya mengikat seperti hukum positif 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji berupa dokumen resmi 

yaitu : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
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b. Bahan Hukum Sekunder adalah penjelasan dari dokumen utama yang 

berkaitan dengan subjek yang sedang dipelajari, yaitu: laporan penelitian, 

majalah, buku dan beberapa sumber dari media internet. 

c. Bahan Hukum Tersier adalah berperan sebagai pelengkap dari bahan 

hukum sbeleumnya yaitu bahan sekunder, yang termasuk dengan bahan 

hukum tersier ialah berupa kamus. 

D. Metode Pelaksanaan 

Dalam membuat suatu laporan kerja praktek, terdapat beberapa tahapan 

yang harus dilaksanakan Penulis, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, Penulis akan melakuakn survei tempat yang akan 

dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kerja praktek. Kemudian Penulis akan 

menjelaskan perencaan kerja praktek dan meminta izin untuk melaksanakan 

kerja praktek kepada pemilik usaha untuk memperoleh infomasi mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuain dengan topik 

pembahasan kerja praktek yang akan ditulis dalam Laporan Kerja Praktek, 

yang kemudian bersama-sama merancang sebuah sistem dengan bantuan 

pelaksana. Pada PT. Sukses Perkasa Mandiri tidak terdapat Rancangan 

Peraturan Perusahaan, melalui pertimbangan tersebut makan Penulis 

berinisiatif untuk membuat suatu penelitian yang berupa Laporan Kerja 

Praktek dengan judul Rancangan Peraturan Perusahaan Pada PT. Sukses 

Perkasa Mandiri Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013.  

Adapun bagan yang Penulis rangkum dalam tahapan persiapan 

membuat Laporan Kerja Praktek sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Tahapan Persiapan 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap pelaksaan, Penulis akan mencari data-data yang berkaitan 

dengan topik pembahasan yang akan Penulis teliti,  

 

Gambar 4.2 Tahapan Pelaksanaan 

Penulis akan mengamati permasalahan yang terkait dengan 

perancangan proyek penulis. Penulis akan mengkaji luaran proyek dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Penulis akan 

melakukan pengumpulan data dengan cara menganalisis kegiatan di 

perusahaan yang berhubungan dengan karyawan, kemudian melakukan 

Delvi Peramita. Rancangan Peraturan Perusahaan pada PT. Sukses Perkasa Mandiri 
UIBRepository©2020



58 
 

Universitas Internasional Batam 
 

pelaporan mengenai judul dan memperbaiki kesalahan dalam merancang 

peraturan perusahaan yang selanjutnya mengimplementasikan proyek 

tersebut. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Dalam tahap penilaian dan pelaporan, Penulis akan mengolah semua 

data-data yang telah diperoleh yang kemudian menyusunnya menjadi sebuah 

laporan kerja praktek. Dilanjutkan dengan tahap penilaian oleh Direktur PT. 

Sukses Perkasa Mandiri, yaitu Bapak Andre Siswanto, kemudian di evaluasi 

dan direvisi oleh dosen pembimbing dan selanjutnya melakukan 

pengumpulan hardcover ke Perpustakaan.  

 

Gambar 4.3 Tahapan Penilaian 

Dengan tahap implementasi implementasi teknik yang telah penulis 

implementasikan. Dengan data yang dikumpulkan, penulis kemudian akan 

membuat Laporan Pelatihan Kerja di mana laporan tersebut akan diselesaikan 

dan dievaluasi baik dari pengawas dan lembaga. 

E. Jadwal Kerja 
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Dalam mengerjakan laporan kerja praktek tentunya jadwal kerja harus 

diperhitungkan, pelaksanaan tersebut dimulai dari minggu pertama pada bulan 

Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 yang dilaksanakan setiap hari Senin 

sampai hari Jumat pada pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB dan pada hari Sabtu 

pada pukul 08.00 WIB sampai 13.00 WIB. Terdiri dari (tiga) prosedur tahapan 

yang diuraikan sesuai dengan waktu yang sudah diperhitungkan. Gambaran 

mengenai tahapan-tahapan tersebut tertuang dalam table berikut : 

 
Tabel 4.1 Jadwal Kerja 

1. Note : 

a. Table diatas dikalkulasikan dengan catatan perbulan dalam tahun 2019 

b. Rincian dalam table tersebut memuat berupa perencanaan dari awal hingga 

akhir dari proses Penulis merangkum dan merumuskan sebuah Laporan Kerja 

Praktek 

c. Kerja praktek dimulai pada bulan Mei hingga Juli 2019 

F. Perancangan 

Pada proses perancangan luaran proyek akan dilakukan pengamatan dan 

observasi terhadap permasaahan yang berkaitan dengan topik pembahasan yang 
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akan dikaji. Dalam perancangan ini dibuat brdasarkan pendapat dan kesepakatan 

dari perusahaan. Dalam peraturan ini akan dibuat sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku dan disusun dengan sistematis. 

 

1. Proses Pengamatan 

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung ke obyek penelitian yang berada di PT. Sukses Perkasa Mandiri. 

Pengamatan dilakukan secara rinci dan menyeluruh sehingga dalam mencari 

aspek-aspek penunjang, Penulis mendapatkan sumber data yang maksimal. 

Dengan melakukan Kerja Praktek selama kurang lebih tiga bulan, yang 

menjadi tinjauan bagi Penulis yaitu mengamati dari keadaan perusahaan, 

pendapat dari beberapa karyawan atas prosedur yang selama ini berlaku dan 

dijalankan, lalu bagaimana pihak perusahaan dan karyawan bekerja sama 

dalam membangun sebuah bentuk peraturan yang dapat dipatuhi oleh setiap 

pihak yang ada. 

2. Proses Perumusan Suatu Masalah 

Setelah melakukan observasi, Penulis akan merumuskan permasalahan 

yang ada di PT. Sukses Perkasa Mandiri kemudian dibandingkan dengan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan apakah telah sesuai atau belum sesuai. 

Dengan merumuskan masalah, Penulis juga melakukan pendekatan secara 

konseptual dengan membandingkan selarasnya undang-undang dengan 

keadaan perusahaan saat ini. 

3. Proses Pengumpulan Sebuah Data 
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Setelah menyelesaikan pembangunan masalah, penulis akan 

mengumpulkan data terkait dengan topik diskusi sesuai dengan judul 

pekerjaan aktual yang dilakukan untuk memenuhi dokumen utama dan bahan 

pendukung. Mengumpulkan data dapat berupa dari rangkuman hasil 

observasi, hasil wawancara dan hasil dari bahan-bahan tinjauan pustaka. 

4. Proses Perancangan Peraturan Perusahaan 

Setelah data primer dan data sekunder didapat, maka dapat dibuat sesuai 

dengan obyek yang ingin dibuat yaitu Rancangan Peraturan Perusahaan. 

Rancangan Peraturan Perusahaan yang Penulis buat, ditujukan agar pihak 

perusahaan dapat menimbang bahwa hasil rancangan tersebut dapat 

diimplementasi dengan sebagaimana mestinya sehingga dengan adanya 

Rancangan Peraturan Perusahaan tersebut dapat membawa dampak yang 

efektif dan positif dalam kelangsungan perusahaan. 

5. Proses Penjelaskan Obyek Yang Akan Diimplementasikan 

Setelah Rancangan Peraturan Perusahaan dibuat makan dijelaskan 

tentang obyek yang akan dibuat dan dijalankan sehingga dapat 

diimplementasikan dalam perusahaan. Menjelaskan tentang rancangan 

peraturan perusahaan kepada jajaran petinggi perusahaan, karena rancangan 

peraturan perusahaan itu sendiri dapat diimplementasikan berdasarkan 

persetujuan dari pengusaha atau petinggi perusahaan. 

6. Proses Penerapkan Implementasi 

Setelah menjelaskan obyek yang akan diimplementasikan kepada 

pimpinan PT. Sukses Perkasa Mandiri dan telah mendapatkan persetujuan, 

maka obyek tersebut dapat diterapkan dalam lingkungan perusahaan. Apabila 
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rancangan peraturan perusahaan tersebut telah disetujui sehingga tahap 

selanjutnya ialah rancangan tersebut dapat diterapkan. 

7. Proses Evaluasi 

Setelah objek berdiri dan berjalan, evaluasi dan evaluasi akan dilakukan 

apakah output berguna dan beroperasi di dalam perusahaan, maka akan 

dievaluasi dan dievaluasi oleh supervisor. . Dalam menyusun peraturan 

perusahaan, penulis dan dosen pembimbing selama dalam waktu bimbingan, 

akan mengevaluasi dari bentuk rancangan yang kurang tersebut. 

Adapun rangkaian wawancara yang Penulis lakukan dengan salah satu 

staff PT. Sukses Perkasa Mandiri, yang bernama Ibu Murni selaku staff finance. 

Wawancara ini Penulis lakukan pada saat pertama kali menginjakkan kaki di 

perusahaan guna melaksanakan Kerja Praktek dan mencari sumber data yang 

kuat serta akurat dan dapat mempengaruhi dari hasil output atau proyek yang 

akan Penulis coba implementasikan. Berikut berupa rangkaian wawancaranya 

ialah : 

D : “Sejak kapan PT. Sukses Perkasa Mandiri berdiri bu?” 

M : “PT. Sukses Perkasa Mandiri didirikan sejak 21 Oktober 2014, 

dengan fokus pada bidang distribusi rokok” 

D : “Wah berarti perusahaan sudah lama ya bu berdirinya, kira-kira selama 

ibu bekerja di PT. Sukses Perkasa Mandiri, perkara apa yang 

membutuhkan sebuah penegakan hukum demi kelangsungan 

perusahaan?” 

M : “Menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman yang saya rasakan 

serta penglihatan pada kegiatan sehari-hari, perlu adanya sebuah 
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bentuk prosedur baru yang mempunyai sanksi yang berat dalam 

menerapkan jadwal kerja baik itu pada saat masuk atau pulang kerja, 

karena di perusahaan kita kurang mendalami dan merincikan 

peraturan yang ada.” 

D : “Wah kebetulan saya saat melakukan Kerja Praktek di PT. Sukses 

Perkasa Mandiri ingin membuat sebuah output atau proyek yang akan 

diimplementasikan ke perusahaan. Kira-kira dengan hal tersebut apakah 

saya boleh melakukannya bu?” 

M : “Justru hal tersebut sangat bagus guna kelangsungan perusahaan 

dan terciptanya proses kerja yang disiplin bagi para karyawan.” 

D : “Kira-kira selain dari jadwal kerja, hal apa saja yang perlu adanya 

penegakan hukum yang berlaku bu?” 

M : “Mungkin bisa membuat penjelasan lebih mendalam terhadap tata 

tertib seperti pakaian, mulai dari atas hingga kaki. Sehingga 

menciptakan suasana kerja yang harmonis dan relevan. Selain itu 

juga memberikan aturan khusus terhadap kalender perusahaan, yang 

mana pada hari libur nasional dan alasan yang kuat dibaliknya.” 

D : “Terimakasih banyak Ibu Murni atas informasi dan waktu yang diberikan 

sehingga data yang ibu sampaikan dapat menjadi dasar bagi saya dalam 

menunjang output Laporan Kerja Praktek saya.” 

M : “Saya juga berterimakasih kepada nak Delvi yang telah berinisiatif 

untuk memberikan pandangan dan sebuah penegakan hukum yang 

baru demi kelangsungan pihak perusahaan.” 

D : “Terimakasih ibu atas kepercayaan yang diberikan kepada saya.” 
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Hal diatas merupakan segenap penggalan wawancara yang Penulis 

lakukan dengan Ibu Murni. 
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