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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Bab Metodologi Penelitian akan menjabarkan mengenai tahapan-tahapan 

penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari metodologi penelitian adalah 

memberikan kerangka penelitian yang sistematis dan dapat memberikan gambaran 

mengenai alur penelitian agar didapatkan titik temu terhadap tujuan yang telah 

dipaparkan pada bab satu. 

3.2 Tahapan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di PT. Angkasa Pura Logistik terbagi menjadi 4 

tahapan yaitu tahapan pendahuluan, tahapan perancangan, tahapan pengukuran 

dan evaluasi, dan tahapan penentuan dan analisis usulan. Tahapan pendahuluan 

terdiri melakukan survey di perusahan, mengidentifikasi masalah dan membuat 

rumusan permasalahan. Tahapan perancangan terdiri dari pengumpulan dan 

perancangan sistem pengukuran kinerja menggunakan Human Resources 

Scorecard, data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah visi, misi dan 

strategi perusahaan, data pegawai, data abesensi pegawai dan data pelatihan. 

Tahapan pengukuran kinerja terdiri atas menentukan skor pencapaian kinerja di 

departemen HRD dan menentukan Indikator warna dari KPI dengan 

menggunakan Traffic Light System (TLS). Tahapan terakhir adalah tahapan analisa 

dan evaluasi terdiri atas analisa pembahasan dari metode yang sudah dilakukan. 

Flowchart metodologi penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.3 Penjelasan Flowchart 

Gambar 3.1 merupakan gambar tahapan dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada. Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan yang ada dapat 

dilihat pada penjelasan dibawah ini : 

3.3.1 Tahap Awal Survey 

1. Survey Perusahaan 

Pada tahap ini dilakukan unutk mengetahui secara menyeluruh keadaan 

perusahaan juga memunculkan beberapa masalah yang terddapat pada 

perusahaan sebagai hasil observasi yang dilakukan. 

2. Study Literature 

Study Literature  merupakan tahap dimana kita mencari refrensi untuk 

memperkuat landasan teori yang berumber dari jurnal, buku teks, maupun 

penelitian sebelumnya. Study Literature ini meliputi sistem pengukuran 

kinerja, Balanced Scorecard, HR Scorecard, Objecyive Matrix dan Traffic 

Light System. 

3. Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi masalah ini adalah kelanjutan dari hasil survey 

perusahaan untuk menentukan mana yang perlu dilakukan pengukuran 

kinerja di PT. Angkasa Pura Logistik pada tahap ini juga ditentukan tujuan 

penelitian berdasarkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 

4. Rumusan Masalah 

Pada tahap ini kita menentukan hal-hal yang ingin dicapai, dari hasil 

identifikasi tersebut selanjutnya melakukan perumusan masalah dan 

mencari pemecahan masalah berdasarkan studi referensi. 

5. Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

untuk penelitian. Adapun data yang butuhkan peneliti yaitu sebagai 

berikut: 
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a) Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti 

langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara. Data tersebut 

berisi informasi tentang prosedur kerja perusahaan ataupun 

departemen melelaui proses wawancara 

b) Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung. Data sekunder bisa berupa catatan atau 

laporan dari arsip perusahaan. Data tersebut berupa catatan 

data kepegawaian, laporan keuangan, data pelatihan dan lain-

lain 

3.3.2 Tahap Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja 

a. Identifikasi Strategi SDM 

Dari sekumpulan informasi yang diperoleh ketika melakukan identfikasi 

terhadap perusahaan, selanjutnya melakukan pengidentifikasian visi, misi 

dan strategi perusahaan, sampai penurunan kepada sasaran dan strategi 

sumber daya manusia perusahaan. 

b. Penentuan Strategic Objectives masing-masing Perspektif 

Setelah melakukan identifikasi terhadap sasaran dan strategi sumber daya 

manusia yang ada, selanjutnya adalah menentukan Strategic Objectives  

kedalam masing-masing perspektif. Penentuan Strategic Objectives ini 

dengan melakukan Brainstorming dengan pihak terkait yaitu : 

1. Manager HRD 

2. Supervisor HRD 

Dalam menentukan Strategic Objectives ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, 

1. Strategic Objectives di divisi atau departemen harus merupakan bagian 

dari strategi korporat. 

2. Strategic objectives haruslah merupakan turunan dari visi dan misi 

perusahaan serta harapan dari stakeholder. 
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Tabel 3.1 Strategic Objectives masing-masing Perspektif 

No Perspektif Strategic Objectives 

1. Finansial  

2. Customer  

3. Internal Business Process  

4. Learning and Growth  

 

c. Penentuan Key Performance Indicator (KPI) masing-masing Strategic 

Objectives (SO) 

Mengidentifikasikan dan menentukan ukuran-ukuran kinerja yang 

digunakan untuk mengetahui pencapaian objevtives yang telah 

dirumuskan. Key Performance Indicator didapat dengan melakukan 

wawancara/Interview dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan KPI 

yang sesuai dengan perusahaan. Key Performance Indicator disusun dari 

hasil brainstorming dengan kedua pihak tersebut. 

Tabel 3.2 Key Performance Indicator masing-masing Strategic Objectives 
No Perspektif Strategy Objectives Key Performance 

Indicator 

1. Finansial   

2. Customer   

3. Internal Business Process   

4. Learning & Growth   

 

d. Pembobotan Strategic Objectives dan KPI dengan menggunakan metode 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

Dari Strategic Objectives dan Key Performance Indicator tersebut 

dilakukan penentuan bobot Strategic Objectives dan Key Performance 

untuk mengetahui kontribusi atau pengaruh masing-masing obejctives dan 

Key Performance Indicator terhadap kinerja perusahaan secara 



`32 
 

 
 

keseluruhan. Proses pembobotan dilakukan dengan cara memberikan 

kuisioner pada pihak manajemen diantaranya : 

1. Manager HRD 

2. Supervisor HRD 

Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode Analitycal 

Hierarchy Process (AHP)  dengan bantuan Software Expert Choice.  

e. Penentuan Target, Achievment 

Melakukan penentuan target pada setiap Key Performance Indicator (KPI) 

yang ada. Penentuan target dengan menggunakan data masa lalu yaitu 

pada tahun sebelumnya. Fungsi dari target ini yang digunakan sebagai 

pembanding terhadap achievement (pencapaian kinerja) untuk menentukan 

skor pencapaian Key Performance Indicator disetiap persfektif yang ada 

ditahun akan datang. 
Tabel 3.3 Penentuan Target pada setiap Key Performance Indicator 

Persfektif Key Performance Indicator Target 

Financial   

 

 

Cutomer   

 

 

Internal Business Process   

 

 

Learning & Growth   
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Selanjutnya untuk mengetahui achievement dari maisng-masing Key 

Performance Indicator yang ada, kita akan melakukanspesifikasi dari Key 

Performance Indicator tersebut dari tiap perspektif yang ada. 

f. Validasi 

Melakukan validasi terhadap Stratgeic Objectives dan  Key Performance 

Indicator apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak 

perusahaan atau tidak. Jika validasi sesuai dengan yang diinginkan, maka 

dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yaitu pembobotan. 

 

3.3.3 Tahap Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Departemen HRD 

 Rancangan dari sistem pengukuran kinerja sudah dibuat pada tahap 

sebelumnya untuk mengukur kinerja Departemen HRD yang ada di perusahaan 

tersebut. Berikut tahapan dari pengukuran kinerja Departemen HRD dengan 

rancangan sistem pengukuran kinerja dari konsep Human Resource Scorecard 

yang ada. 

a. Perhitungan Skor Pencapaian Kinerja Departemen HRD 

Perhitungan skor dilakukan dengan menggunakan metode OMAX, dengan 

menggabungkan kriteria-kriteria produktivitas ke dalam suatu bentuk yang 

terpadu dan berhubungan satu sama lain. Model ini melibatkan seluruh 

jajaran di perusahaan, mulai dari bawahan sampai atasan, kebaikan model 

OMAX dalam pengukuran produktivitas perusahaan antara lain (Moses, 

2001): 

1. Relatif sederhana dan mudah dipahami. 

2. Mudah dilakukan dan tidak memerlukan keahlian khusus. 

3. Data mudah diperoleh. 

4. Lebih fleksibel, tergantung pada masalah yang dihadapi. 

Hasil dari penjumlahan seluruh nilai value dari setiap kriteria yang 

menyatakan indikator pencapaian kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja 

dapat ditentukan dari besarnya kenaikan indikator pencapaian bila 

dibandingkan dengan pengukuran periode sebelumnya.Dalam skema 

penilaian OMAX, terdapat Traffic Light System yang berfungsi sebagai 
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tanda apakah indikator kinerja memerlukan suatu perbaikan atau tidak. 

Traffic Light System ini direpesentasikan dalam tiga warna yaitu: 

1. Warna hijau, dengan ambang batas 8 sampai dengan 10 yang 

berarti achievement dari suatu indikator kinerja sudah tercapai 
2. Warna kuning, dengan ambang batas 4 sampai 7 yang berarti 

achievement dari suatu indikator kinerja belum tercapai meskipun 

nilai sudah mendekati target 
3. Warna merah, dengan ambang batas lebih kecil atau sama dengan 3 

yang berarti achievement dari suatu indikator kinerja benar-benar 

di bawah target yang telah ditetapkan dan memerlukan perbaikan 

dengan segera. 
3.4 Tahap Analisa Pembahasan dan Evaluasi 

a. Analisa Pembahasan  

Analisa akan dilakukan dengan cara menguraikan semua yang telah 

didapat, yaitu meliputi penentuan skor Key Performance Indicator dengan 

metode High is Better dan High is Lower serta penentuan indikator warna 

tiap KPI dengan menggunakan Traffic Light System selanjutnya hasil dari 

TLS yang teridentifikasi berada pada range merah dilakukan pemberian 

usulan perbaikan berkelanjutan untuk periode selanjutnya dan inisiatif 

peningkatan kinerja KPI. 

3.5 Tahap Akhir 

a. Kesimpulan dan Saran 

Bersarkan hasil analisa dilakukan penarikan kesimpulan tentang kinerja 

perusahaan dan saran yang diberikan diharapkan bias memberikan 

masukan bagi perusahaan. 

 


