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BAB IV 
METEDOLOGI 

 

A. Rancangan penelitian 

 Bentuk penelitian terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu penelitian 

terapan dan penelitian dasar. Penelitian Terapan merupakan suatu 

penyelidikan yang sistematika dan dilakukan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Hasil dari Penelitian terapan harus diuji di dalam 

kenyataan yaitu implementasi seharusnya dapat  menyelesaikan masalah 

yang dihadapi, tujuan dari kegiatan penelitian tersebut yaitu mencari 

suatu kebenaran objektif, mencari solusi untuk masalah yang sedang 

dialami oleh pihak yang bermasalah, tanpa adanya masalah dan 

keperluan, maka penelitian tersebut tidak akan dilaksanakan karena tidak 

mempunyai manfaat yang besar. Data dari sumber pertama merupakan 

data yg dapat dijamin kebenaran dan kemurniannya sehingga dapat 

dipercaya dan merupakan bukti ilmiah bahwa penelitian terapan tersebut 

telah mendapatkan hasil yang benar. Penelitian terapan dilakukan karena 

orang/badan membutuhkan solusi dari sebuah masalah yang dihadapi.  

Penelitian dasar diperlukan untuk pengembangan  suatu  ilmu 

pengetahuan dan ditujukan kepada pengembangan teori-teori yang telah 

ada atau menemukan teori baru yang belum ada. Penelitian dasar  

memberikan bantuan besar terhadap pengembangan dan pengujian teori-

teori yang akan menjadi dasar dari pelaksanaan penelitian terapan.  

Penelitian dasar lebih difokuskan dalam mengetahui, menjelaskan, dan 

memprediksikan bentuk-bentuk alam dan sosial. Tujuan dari Peneliti 
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untuk melaksanakan penelitian dasar adalah untuk pengembangan ilmu 

dan penambahan ilmu pengetahuan ilmiah dan teori kehidupan tanpa 

memikirkan pemanfaatan langsung dari hasil penelitian tersebut. Hasil 

dari penelitian dasar belum pasti dapat mengatasi suatu permasalahan 

secara langsung namun dapat membuat masalahnya menjadi lebih baik 

lebih baik.1 

Bentuk penelitian yang akan digunakan penulis dalam laporan 

tersebut adalah penelitian Terapan. Output yang akan dihasilkan oleh 

penulis berupa skema proses pengurusan izin kerja tenaga kerja asing dan 

standar dokumen. Untuk menghasilkan output tersebut, penulis harus 

melakukan menyelidiki tahap-tahap yang perlu dilakukan, menyelidiki 

bagaimana cara pengajuan permohonan, menyelidiki persyaratan dan 

standar dokumen untuk mengajukan permohonan izin tenaga kerja dan 

disertai dengan bantuan data atau dokumen dari pihak berwenang untuk 

memastikan kebenaran penyelidikannya sehingga dapat menghasilkan 

suatu solusi dan output yang diperlukan oleh perusahaan objek penelitian. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan teori-

teori atapun pengalaman supaya bisa menperoleh hasil yang benar dan 

efektif. Peneliti juga akan menggunakan data yang dikumpulkan secara 

lengkap dan objektif, data yang dikumpulkan akan mencakupi semua hal 

yang berhubungan dengan masalah penelitian dan akan melaporkan 

secara jelas, sistematis dan objektif agar mudah dipahami pembaca 

sehingga dapat bermanfaat. 

                                                           
1 https://penalaran-unm.org/penelitian-dasar-dan-terapan/ Diakses pada tanggal : 07 Juni 2019 
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B. Objek penelitian 

Objek penelitian dalam laporan tersebut adalah PT. King Shining 

Industry, perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang didirikan pada 

tanggal 08 Mei 2018 berdasarkan akta nomor 03 tertanggal 08 mei 2018 

yang dibuat oleh Yulianti,SH.,M.Kn, notaris yang berkedudukan di Kota 

Batam. PT. KING SHINING INDUSTRY merupakan perusahaan asing 

yang bergerak di bidang yang tergolong minoritas di Indonesia 

khususnya di Batam yaitu bidang daur ulang jenis plastik. Dikarenakan 

PT. KING SHINING INDUSTRY bergerak di bidang yang 

menggunakan sistem, teknik, dan mesin yang tidak umum terutama di 

Kota Batam, sehingga PT. KING SHINING INDUSTRY membutuhkan 

tenaga kerja asing yang ahli dalam bidang tersebut untuk membimbing 

dan mengajari tenaga kerja indonesia dan mencapai tujuan perusahaan. 

 

 

C. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti 

adalah observasi, wawancara dan survei. Peneliti akan melakukan 

wawancara kepada beberapa pihak, berupa General manager, Human 

resources manager, Admin executive, Tenaga kerja asing (TKA), Agen 

pengurus izin kerja tenaga kerja asing, pihak imigrasi, dinas ketenaga 

kerjaan, dan lain sebagainya yang bersangkutan. 

Peneliti juga akan melakukan observasi dan survei ke perusahaan 

yang mempunyai tenaga kerja asing, imigrasi, dinas ketenagakerjaan, dan 
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Mall pelayanan publik. Daftar pertanyaan untuk wawancara sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 Daftar Pertanyaan 

No. Pertanyaan 

1 Apakah tenaga kerja asing di perusahaan sudah mempunyai izin kerja ? 

2 Bagaimana cara perusahaan dalam pengurusan izin kerja TKA ? 

3 Berapa biaya yang dilkeluarkan oleh perusahaan dalam mengurus izin 

kerja TKA ? 

4 Apa sajakah perizinan yang wajib dimiliki oleh TKA ? 

5 Dimanakah tempat untuk melakukan permohonan dan pengurusan izin 

kerja TKA ? 

6 Berapa lama proses pengajuan izin kerja TKA? 

7 Apa saja dokumen yang diperlukan dalam mengajukan permohonan 

izin kerja TKA ? 

8 Apa saja persyaratan untuk mengurus permohonan izin kerja TKA ? 

9 Apa saja yang perlu dilakukan oleh TKA dalam proses pengurusan izin 

kerja ? 

10 Berapa lama masa berlaku izin kerja yang telah diberikan ? 

11 Kapan izin kerja TKA perlu dilakukan perpanjangan ? 

 

D. Metodologi pelaksanaan 

Dalam menyelesaikan Kerja Praktek tersebut, Penulis 

melaksanakan beberapa tahapan yang terdiri atas : 
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Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan tersebut, Penulis akan melakukan seperangkat 

kegiatan, kegiatan berupa survei dan mencari lokasi pelaksanaan kegiatan 

Kerja Praktek. Setelah menemukan tempat untuk melaksanakan Kerja 

Praktek, kemudian Penulis akan melakukan pengajuan Proposal Kerja 

Praktek dan membuat permohonan izin untuk melaksanakan Kerja 

Praktek kemudian mengantarkan Surat Pengantar Kerja Praktek yang 

telah diberikan oleh Perguruan Tinggi Universitas Internasional Batam 

kepada Direksi. Setelah mendapatkan persetujuan dari direksi atas 

permohonan izin tersebut, Penulis mulai mencari informasi dan 

mengumpulkan data yang berhubungn dengan topik pembahasan yang 

akan diangkat oleh Penulis dalam Kerja Praktek. 

 

Tahap pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, Penulis akan melaksanakan pengumpulan 

informasi dan data untuk penulisan laporan Kerja Praktek yang 

berlangsung selama 3 bulan dengan tahapan sebagai berikut :  

 Melakukan wawancara kepada Human Resources Manager untuk 

mencari tahu beberapa informasi yang berkaitan dengan 

pengurusan izin tenaga kerja asing, informasi yang akan ditanyakan 

berupa, bagaimana tahap-tahap pengajuan izin tenaga kerja asing 

yang diketahui oleh Human Resources Manager, apa saja 

kelebihan dan kekurangan Pengurusan izin tenaga kerja asing oleh 

agen pengurus izin, Apa saja dokumen yang perlu diberikan oleh 
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pihak perusahaan kepada agen pengurus izin untuk melaksanakan 

kegiatan pengurusan izin tenaga kerja asing, Apa saja dokumen 

atau izin tenaga kerja asing yang akan diberikan oleh agen 

pengurus izin setelah semua proses pengurusan izinnya selesai, 

berapa lama jangka waktu untuk melakukan pengurusan izin tenaga 

kerja asing, berapa lama masa berlakunya izin tenaga asing tersebut, 

Apa saja biaya yang diperlukan dan berapa nominal biayanya untuk 

pengurusan izin tenaga kerja asing, apakah perusahaan mempunyai 

akun “Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Online” untuk 

pendaftaran izin tenaga kerja asing, apakah Human Resources 

Manager mengetahui username dan password untuk login ke 

sistem online pendaftaran izin tenaga kerja, dan pertanyaan lainnya 

untuk memperoleh informasi prosedur pengurusan izin kerja tenaga 

asing. 

 Melakukan konsultasi kepada agen pengurusan izin mengenai jenis 

perizinan yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja asing, jangka waktu 

pengurusan izin tenaga kerja asing, hal yang perlu diperhatikan 

dalam proses pengurusan, syarat yang wajib dipenuhi, biaya 

pengurusan, dan informasi yang lainnya 

 Melakukan kunjungan ke Mall pelayanan publik bagian Direktorat 

Jenderal Imigrasi untuk mencari informasi mengenai langkah-

langkah pengurusan izin tenaga kerja asing, persyaratan 

pengurusan izin TKA, dokumen yang diperlukan, jangka waktu 
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pengurusan izin TKA, perizinan apa yang wajib dimiliki/ dipenuhi 

oleh perusahaan dan TKA. 

 Meneliti kembali Perizinan tenaga kerja asing yang telah diurus 

oleh agen pengurusan izin/agen pengurus izin dan mengecek izin 

apa saja yang telah diurus dan diberikan oleh agen pengurus izin. 

 Mencari informasi lainnya melalui internet ataupun sumber berita 

lainnya. 

 Meneliti cara pendaftaran dan permohonan pengurusan izin tenaga 

kerja asing melalui Website “Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing Online” 

 Mengkaji kembali peraturan Indonesia yang khusus mengatur 

mengenai tenaga kerja asing terutama bagian perizinan kerja dan 

izin tinggal terbatas. 

 Mengkaji berbagai peraturan perundangan-undangan dan sumber 

pustaka yang sesuai dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek. 

 

Tahap penilaian dan pelaporan 

Selesai pelaksanaan Kerja Praktek, maka tahap yang selanjutnya 

yaitu tahap penilaian dan pelaporan. Pada tahap penilaian dan pelaporan, 

Penulis meneliti dan merangkaikan data, informasi dan metode  yang 

telah diperoleh dari pelaksanaan Kerja Praktek di PT. KING SHINING 

INDUSTRY. Kemudian dalam tahap tersebut Penulis juga merancangkan 

output yang merupakan hasil dari Kerja Praktek yang berlangsung di PT. 

KING SHINING INDUSTRY. Kemudian output tersebut akan 
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diserahkan kepada PT. KING SHINING INDUSTRY untuk 

diimplementasikan serta memberikan penilaiannya. Kemudian akan 

dievaluasi oleh dosen pembimbing baik dengan metode mengunjungi ke 

lokasi kerja ataupun dengan metode sidang presentasi. Jangka waktu 

untuk mengerjakan laporan yaitu selama 3 (tiga) bulan, bersamaan 

dengan masa Pelaksanaan Kerja Praktek. 

 

 

E. Jadwal Kerja 

Pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek di PT. KING SHINING 

INDUSTRY dengan jangka waktu selama 14 minggu, dimulai pada 

tanggal 01 Juni 2019 hingga dengan 31 Agustus 2019. Waktu Kerja 

Praktek setiap hari Senin sampai hari Jum’at dimulai sejak pukul 08.00 

WIB hingga pukul 17.00 WIB. 
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Berikut jadwal Kerja Praktek: 

Keterangan 

                 Minggu 

Ke- 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1

0 

 

1

1 

 

1

2 

 

1

3 

 

1

4 

Tahap Persiapan ● ● ●            

Tahap 

Pelaksanaan 

   ● ● ● ● ● ● ● ●    

Tahap Penilaian 

dan Pelaporan 

           ● ● ● 

“Tabel 4.2. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek” 

Catatan : 

 Pelaksanaan Kerja Praktek dimulai sejak minggu kesatu tanggal  

01 Juni 2019 dengan dimulainya tahap persiapan. 

 Tabel diatas dikalkulasikan dengan catatan per-minggu 

 

 

F. Perancangan (Project deliverables) 

Berdasarkan ruang lingkup laporan Kerja Praktek dimana Penulis 

menganalisis permasalahan yang timbul di PT. KING SHINING 

INDUSTRY berupa perusahaan mengurus perizinan kerja tenaga kerja 

asing melalui agen, maka upaya awal adalah melakukan wawancara 

terhadap Direksi dan bagian HRD/Personalia mengenai alasan tidak 

mengurusan perizinan kerja tenaga kerja asing oleh perusahaan sendiri 
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dan mengapa memilih mengurus izin kerja tenaga kerja asing melalui 

agen pengurus izin. 

Setelah mendapatkan berbagai informasi dan data-data yang 

diperlukan, upaya selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan yang 

timbul di PT. KING SHINING INDUSTRY, maka Penulis merancang 

sebuah output sesuai dengan kebutuhan perusahaan berupa Standar 

dokumen dalam mengurus perizinan kerja TKA yang akan bekerja di PT. 

KING SHINING INDUSTRY serta Skema prosedur pengurusan Izin 

tenaga kerja asing. Disini, Penulis akan membuat skema prosedur 

pengurusan izin tenaga kerja asing dari awal hingga selesai beserta 

standar dokumen yang diperlukan dalam pengurusan izin kerja tenaga 

kerja asing. 

Setelah hasil output tersebut diimplementasikan, maka hasil 

perancangan tersebut akan dilaporkan kepada Human Resources 

Manager dan Direksi dan dilakukan penilaian serta dievaluasi. Dengan 

adanya perubahan perancangan tersebut, selain mengetahui cara dan 

prosedur untuk mengurus izin kerja tenaga kerja asing , perusahaan juga 

bisa mempunyai standar dokumen pengurusan izin kerja tenaga kerja 

asing sehingga perusahaan kedepannya bisa mengurus perizinan kerja 

tenaga kerja asing sendiri tanpa melalui perantara agen. 
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