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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian bertujuan untuk memberikan kerangka penelitian 

yang sistematis sehingga dapat memberikan kesesuaian antara tujuan penelitian 

dengan karakteristik permasalahan yang ada, meminimasi kesalahan-kesalahan 

yang mungkin terjadi serta mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit RSUD Dr. 

Koesma Tuban yang merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki fasilitas 

dan prasarana yang sangat baik dan merupakan rumah sakit terbesar di daerah 

Jawa Timur dan beralamat di Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 800 Tuban, Jawa 

Timur. No Telepon: 0356-321010 

Langkah-langkah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi lapangan, studi literatur, identifikasi dan perumusan masalah, 

tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan, 

kemudian tahap akhir kesimpulan dan saran. Berikut flowchart metodologi 

penelitian yang dapat dilihat pada gambar 3.1. 



36 
 

Gambar 3.1 Flow Chart 
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3.2 Tahapan-Tahapan dalam Metodologi Penelitian 

 Berikut penjelasan mengenai flowchart metodologi penelitian pada skripsi 

ini, yaitu:  

1. Tahap Pendahuluan 

1. Study Lapangan  

1. Observasi Awal, yaitu studi mengenai kondisi yang ada pada Unit 

Pengolahan Limbah RSUD.Tuban terkait sistem pengukuran kinerja.  

2. Kajian Pustaka  

Kajian pustakanya meliputi:  

1. SML (Sistem Manajemen Lingkungan)  

2. PKL (Pengukuran Kinerja Lingkungan) 

3. KEPI (Key Environmental Performance Indicator)  

4. IEPMS (Integrated Environmental Performance Measurement 

System)  

5. AHP (Analytical Hierarchy Process) 

6. Scoring Sistem dengan metode Objective Matrix (OMAX) 

2. Perumusan Masalah  

Bagaimana melakukan perancangan dan penilaian kinerja 

lingkungan pada unit limbah dengan menggunakan metode Integrated 

Environmental Performance Meansurement System (IEPMS) dan Metode 

Objective Matrix (OMAX) di Rumah Sakit RSUD Dr.Koesma Tuban.  

3. Menentukan tujuan penelitian  

1. Mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

lingkungan yang berkaitan dengan unit pengolahan limbah di 

RSUD Dr.Koesma Tuban. 

2. Merancang sistem pengukuran kinerja lingkungan pada unit 

tpengolahan limbah rumah sakit RSUD Dr.Koesma Tuban dengan 

pendekatan IEPMS.  

3. Mengukur dan mengevaluasi kinerja lingkungan yang ada di unit 

rumah sakit RSUD Dr.Koesma Tuban. 
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2. Tahap Pengumpulan Data  

Tahap pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu:   

1. Data Primer yaitu meliputi wawancara dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder), dan membuat kuisioner.  

2. Data Sekunder yaitu meliputi data historis yang merupakan capaian 

kinerja sebelumnya. Data sekunder tersebut berupa data hasil uji lab air 

limbah rumah sakit dari data tahun  2013, 2014, 2015,2016. 

3. Tahap Identifikasi  

Tahap identifikasi ada dua, yaitu:  

1. Identifikasi kinerja lingkungan, yaitu aspek-aspek kinerja apa saja yang 

akan mempengaruhi atau berdampak besar terhadap lingkungan, baik 

lingkungan dalam area rumah sakit maupun lingkungan yang ada di 

luar rumah sakit. 

2. Penentuan tujuan strategis dengan aspek lingkungan, yaitu menentukan 

tujuan strategis sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah dan hasil 

wawancara kepada pihak rumah sakit.   

4. Tahap Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Lingkungan: 

1. Penentuan pengukuran kinerja rumah sakit RSUD Tuban. 

2. Penentuan tujuan strategis rumah sakit RSUD Tuban. 

3. Penentuan Key Environmental Performance Indicator (KEPI) menurut 

aspek lingkungan dan tujuan strategis yang telah dibuat.  

4. ValidasiKEPI 

Mengkontribusikan rancangan KEPI awal pada pimpinan rumah sakit 

unutk menghasilkan KEPI yang sesuai dengan kondisi rumah sakit 

tuban saat ini. 

Tabel 3.1 Tampilan Tabel Usulan KEPI 

No. 
ASPEK 

LINGKUNGAN 

TUJUAN STRATEGIS 

ASPEK LINGKUNGAN 
KEPI 

1.    

2.    

3.    
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Tabel 3.2 Usulan Perbaikan KEPI 

Usulan KEPI Awal KEPI Hasil Verifikasi 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

5. Spesifikasi KEPI  

Setelah didapatkan usulan perbaikan, langkah selanjutnya dilakukan 

spesifikasi dari tiap KEPI untuk mengetahui deskripsi yang jelas 

mengenai KEPI, tujuan keterkaitan dengan objektif, target ambang 

batas dan lain-lainnya seperti tabel 3.3, sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Spesfikasi Tiap KEPI 

KEPI  

Deskripsi  

Tujuan  

Terkait dengan  

Target & Ambang Batas  

Formula  

Frekuensi Pengukuran  

Frekuensi Review  

Siapa yang Mengukur  

Sumber Data  

 

4. Pembobotan ukuran lingkungan, aspek lingkungan dan KEPI dengan 

metode AHP  

Pembobotan yaitu dengan metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP). Setiap indikator kunci kinerja lingkungan (KEPI) diberi bobot 

dengan menggunakan metode Analityc Hierarcy Process (AHP), 

dengan menggunakan software Expert Choice untuk menghitung 

bobot dan inconsistency rationya. Yang bertujuan untuk memberikan 

bobot seberapa penting pengaruh KEPI tersebut terhadap penilaian 

kinerja lingkungan perusahaan. Data premier yang digunakan untuk 

pembobotan KEPI ini diperoleh melalui kuisioner yang telah 

diberikan kepada pihak manajemen sehingga didapatkan bobot dari 

setiap ukuran performansi.Penyusunan struktur hierarki sistem 
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pengukuran kinerja lingkungan dilakukan dengan cara menyusun Key 

to Performance Indicator (KEPI) ke dalam subsistem, elemen, sub 

elemen dan seterusnya untuk menjadi elemen-elemen yang lebih rinci 

hingga mencapai suatu tahap yang terstruktur. 

 

Gambar 3.4 Struktur Hirarki 

 

5. Tahap Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

1. Scoring dengan metode OMAX  

Pengukuran kinerja lingkungan ini dilakukan dengan metode 

sistem skor (Scoring) adalah metode Objective Matrix (OMAX). 

Scoring sistem untuk kinerja lingkungan disini menggunakan 

metode Objective Matrix (OMAX), yang bertujuan untuk 

mengetahui nilai pencapaian dari masing-masing target KEPI pada 

periode tertentu dengan menggunakan nilai range antara 0 – 10. 

Dengan pencapaian masing-masing KEPI pada level 10 yaitu 

menunjukkan sasaran hasil kinerja yang dicapai (targetnya dalam 

bentuk baku mutu), dan level 3 untuk nilai rata-rata dan untuk level 

0 merupakan nilai terendah. Berikut merupakan tabel Objective 

Matrix (OMAX): 
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Tabel 3.4  Tampilan Objective Matrix (OMAX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format OMAX pada table 3.4 dibagi atas 3 bagian pokok yang 

merupakan tahap utama yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A. Defining mendefinisikan faktor yang mempengaruhi knerja 

Performance, merupakan nilai pencapaian sekarang yaitu: 

nilai tiap-tiap kriteria berdasarkan pengukuran terakhir.  

B. Quantifiying, badan matriks yang terdiri dari 11 level 

pencapaian, berkisar dari nilai 0 untuk performance yang 

tidak memuaskan hingga 10 untuk pencapaian target baku 

mutunya. Nilai-nilai (score) yang berada pada level 

1,2,4,5,6,7,8 dan 9 pada tiap kriteria didapatkan dengan 

diketahui nillai pada level 0 (capaian terendah), 3 (nilai rata-

rata), dan 10 (capaian target). Perhitungan dilakukan dengan 

cara interpolasi antara nilai pada level 1 sampai dengan level 

2, misal untuk mendapatkan nilai pada level 1 sebagai 

berikut:  
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Sedangkan nilai untuk level 4 sampai dengan level 9 

digunakan rumus interpolasi, misal nilai pada level 5, sebagai 

berikut:   

                       

                                         
 
      

     
 

 

C. Monitoring, Pencapaian terdiri dari:  

1. Skor, merupakan hasil dari pengukuran yang paling 

dekat dengan nilai performance. Misal KEPI 1 memiliki 

nilai performance adalah 85,5 dan terdapat dua nilai 

yang mendekati nilai tersebut yaitu 86,19 pada level 8 

dan 84,29 pada level 9 maka dihitung dengan cara, 

sebagai berikut:  

85,5-86,19 = 0,69 

85,5-84,29 = 1,21  

Maka hasil yang dipilih adalah yang paling kecil yaitu 

0,69 maka skor yang didapat adalah 8  

2. Bobot, untuk mendapatkan nilai bobot dengan metode 

AHP yang menggunakan software Expert Choice 

3. Nilai, merupakan hasil perkalian dari Skor dengan bobot.  

 

2. Evaluasi menggunakan Traffic Light System (TLS) 

Setelah dilakukan Scoring sistemdengan Objective Matrik 

(OMAX), maka hasilnya akan dianalisa dengan menggunakan 

Traffic Light System(TLS) untuk mengetahui mana KEPI yang 

mendapatkan nilai dengan warna hijau (range 8 – 10), kuning 

(range 4 – 7), dan merah (range 0 – 3). 

 

6. Tahap Analisa dan Pembahasan  
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Tahap Analisis dan Pembahasan ini meliputi tahap analisa dan interpretasi 

data dari proses pengumpulan data, identifikasi, tahap untuk merancang 

sistem pengukuran kinerja lingkungan sampai dengan evaluasi kinerja 

lingkungan dari Traffic Light System (TLS). Rancangan pengukuran 

kinerja lingkungan ini dianlisa dengan membaca hasil Traffic Light System 

(TLS), sehingga diketahui mana sajakah kinerja yang perlu diperbaiki. 

7. Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan  

1. Penulis dapat mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja lingkungan yang berkaitan dengan unit pengolahan limbah 

di RSUD Dr.Koesma Tuban. 

2. Penulis dapat melakukan pengukuran kinerja pada unit pengolahan 

limbah rumah sakit RSUD Tuban dan mengacu pada pendekatan 

metode IEPMS (Integrated Environmental Performance 

Measurement System).  

Saran  

1. Saran yang bisa penulis berikan kepada rumah sakit RSUD 

Dr.Koesma Tuban adalah peningkatan kinerja rumah sakit dalam 

hal melakukan pengolahan air limbah. 

 


