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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

1.1. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan gambaran proses atau 

tahapan-tahapan penelitian yang harus ditetapkan terlebih dahulu 

sehingga menjadi suatu kerangka pikir yang jelas dan sesuai dengan 

permasalahan  yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian. 

Dalam metodologi penelitian berisikan langkah-langkah yang 

yang digunakan adalah survei awal, identifikasi permasalahan, 

perumusan masalah dan tujuan penelitian. Pengolahan data untuk 

metodologi penilitian menggunakan Integrated Performance 

Measurement System (IEPMS), KEPI (Key Environmental 

Performance Indicator), AHP (Analytical Hierarcy Process), OMAX 

(Objective Matrix), dan Traffic Light System (TLS) 

1.2.Tahapan Penelitian 

Pada tahap penelitian yang menjadi langkah awal selama 

dilakukan penelitian adalah Tahap pendahuluan, Tahap identifikasi, 

Tahap Perancangan sistem kinerja lingkungan, Tahap pengukuran dan 

evaluasi kinerja, Tahap analisis dan usulan perbaikan, dan Tahap 

kesimpulan dan saran. 

Pada tahap pendahuluan berisi mengenai observasi awal yang 

dilakukan dan kajian pustaka yang digunakan guna menunjang teori 

penelitian. Setelah dilakukan studi pendahuluan lalu dilakukan 

perumusan masalah untuk mengetahui masalah apa saat ini yang 

sedang dialami perusahaan dan dibuat tujuan penelitian. Setelah itu 

mengumupulkan data sebagai acuan penelitian, data terdiri atas data 

primer dan data sekunder. Tahap identifikasi berisi apa yang 

merupakan dampak yang terjadi terkait permasalahan yang ada 

diperusahaan. Selengkapnya susunan tahap penelitian dapat dilihat 

melalui flowchart yang ada pada gambar 3.1 
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3.2.1. Tahap Pendahuluan 

1. Studi Pendahuluan, 

a) Observasi Awal, studi mengenai kondisi awal yang ada pada 

PDAM Kota Malang sebelum dimulainya penelitian. Dimulai 

dengan cara berkonsultasi dengan salah satu pihak yang 

mengerti kondisi lingkungan yang ada pada perusahaan.  

b) Kajian Pustaka, pendektan yang dilakukan peneliti pada 

penelitian kali ini adalah dengan metode Integrated 

Environmental Performance Measurement System (IEPMS) 

dan mengidentifikasi aspek lingkungan dengan KEPI setelah 

itu dibantu dengan Analitycal Hierarcy Process (AHP) untuk 

melakukan pembobotan pada setiap KEPI lalu dilakukan 

scoring dengan metode OMAX. 

2. Perumusan Masalah 

PDAM Kota Malang yang bergerak dalam industri air 

minum harus berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan. 

Berdasarkan surat keputusan PERMENKES No. 492 Tentang 

persyaratan kualitas air minum, ISO 14001 tahun 2015 mengenai 

sistem manajemen lingkungan,  Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

No. 51 tentang ambang batas faktor fisika ditempat kerja. 

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: 

Bagaimana melakukan perancangan sistem pengukuran 

kinerja pada PDAM Kota Malang dengan pendekatan metode 

Integrated Environmental Performance Measurement System – 

AHP 

3. Tujuan Penilitian 

a) Mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan PDAM Kota 

Malang 

b) Merancang sistem pengukuran kinerja lingkungan di 

PDAM Kota Malang 
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c) Mengukur dan memberi penilaian serta evaluasi terhadap 

kinerja lingkungan perusahaan serta, 

d) Memberikan usulan perbaikan bagi perusahaan dari aspek 

lingkungan. 

3.2.2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data, terdapat dua jenis data yang 

diteliti: 

1. Data Primer, meliputi wawancara dengan stakeholder, 

menyebarkan kuesioner dan pengaman langsung di lapangan. 

2. Data Sekunder, dengan menggunakan data historis yang 

merupakan capaian sebelumnya 

3.2.3. Tahap Identifikasi 

Tahapan identifikasi aspek lingkungan, yaitu apa saja yang 

berdampak besar terhadap lingkungan dari dalam area PDAM   

maupun lingkungan luar PDAM hal ini sudah mengacu pada 

peraturan pemerintah PERMENKES No. 492 Tentang persyaratan 

kualitas air minum, ISO 14001 tahun 2015 mengenai sistem 

manajemen lingkungan,  Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 51 

tentang ambang batas faktor fisika ditempat kerja 

3.2.4. Tahap Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja 

Lingkungan 

1. Penentuan tujuan strategis sesuai dengan aspek lingkungan 

yang dilakukan dengan cara melakukan diskusi grup dengan 

pihak pihak yang memahami aspek lingkungan sehingga 

menemukan faktor kuncinya. 

2. Penentuan Key Environmental Performance Indicator (KEPI) 

menurut aspek lingkungan dan tujuan strategis yang telah 

dibuat dengan memasukan ukuran yang bersifat kuantitatif 

serta kualitatif untuk menggambarkan sebuah tingkat 

pencapaian yang sudah perusahaan capai sejauh ini. 
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3. Verifikasi KEPI 

Berkonsultasi mengenai rancangan awal KEPI pada pimpinan 

perusahaan untuk menghasilkan KEPI yang sesuai dengan 

kondisi perusahaan saat ini. 

Tabel 3.1 Usulan awal KEPI 

NO Aspek 

Lingkungan 

Tujuan Strategis 

Aspek Lingkungan 

 

KEPI 

No. 

KEPI 

1     

2     

3     

4     

Tabel 3.2 Usulan perbaikan KEPI 

KEPI Usulan Awal dari 

Peneliti 
KEPI Perbaikan 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

Tabel 3.3 Spesifikasi Tiap KEPI 

KEPI  

Deskripsi  

Tujuan  

Terkait dengan  

Target & Ambang Batas  

Formula  

Frekuensi Pengukuran  

Frekuensi Review  

Siapa yang Mengukur  

Sumber Data  

3.2.5. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

1. Pembobotan KEPI dengan AHP 

 Dalam pembobotan KEPI langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah menyusun hirarki dari sistem pengukuran 

kinerja lingkungan tersebut dengan menyusunnya kedalam 
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sistem, sub sistem, elemen dan seterusnya hingga menjadi lebih 

terstruktur. 

FAKTOR 

KINERJA 

LINGKUNGAN

ASPEK 

LINGKUNGAN

ASPEK 

LINGKUNGAN

ASPEK 

LINGKUNGAN

ASPEK 

LINGKUNGAN

KEPI KEPI KEPI KEPI

gambar 3.2 Struktur Hirarki 
   

 Setelah itu dilakukan pembobotan dengan metode Anaytical 

Hierarcy Process (AHP). Setiap KEPI diberikan bobot dengan 

menggunakan metode AHP,  dengsn rencana awal menyusun 

struktur masalah dan mengembangkan model keterkaitan dan 

membentuk matriks perbandingan berpasangan. Dalam 

penentuan nilai eigen dan vaktor eigen haruslah dipilih satu 

yang sesuai dengan tujuan yaitu kriteia maksimum, penilaian 

ini berguna untuk mengurangi inkonsistensi, atau dengan kata 

lain            dengan                  yang 

maksimum. Salah satu keuntungan AHP dibandingkan dengan 

model-model pengambilan keputusan yang lain adalah tidak 

adanya syarat konsisteni mutlak 100%.  

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan konsistensi AHP yang 

dilakukan dalam dua tahap. Pertama, mengukur konsistensi tiap matriks 

perbandingan yang didasarkan pada eigenvalue maksimum. 

 Consistency Index (CI)   
      

   
  

 n = ukuran matriks 

Diketahui jika eigenvalue makin dekat dengan besarnya  matriks 

maka makin konsisten matriks tersebut. 
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 Consistency Ratio (CR) = CI/RI 

 RI = Random Index 

Dibawah ini merupakan indeks random dari beberapa matriks: 

N 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

software expert choice untuk membantu menghitung bobot dan 

incosistency rationya.  

2. Perhitungan skor dengan OMAX 

 Langkah selanjutnya adalah melakukan scoring. Scoring 

pada pengukuran kinerja ini menggunakan metode OMAX, 

yang bertujuan untuk mengetahui capaian nilai-nilai dari 

masing-masing target KEPI pada periode tertentu. Berikut ini 

merupakan contoh tabel dari Objective Matrix (OMAX): 

Tabel 3.4 Tampilan tabel OMAX 

T

a

b

e

l 

 

a) ,

 

m

e

r

u

p

a

kan factor yang memengaruhi kinerja 

b) Quantifying, merupakan badan matriks yang terdiri atas 11 

level pencapaian, berkisar dari nilai 0 untuk performance 

PERFORMANCE KRITERIA  KEPI 1 KEPI 2 Dst… 

PERFORMANCE - - - - 

SCORE 

10    

9    

8    

7    

6    

5    

4    

3    

2    

1    

0    

FINAL SCORE     

WEIGHT     

VALUE     
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yang tidak memuaskan hingga 10 yang merupakan target 

tertinggi dengan nilai 3 berposisi sebagai nilai rata-rata. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan melakukan 

interpolasi nilai pada level yang ingin dicari. Semisal ingin 

mencari nilai pada level 1 dapat dicari dengan cara sebagai 

berikut: 

                            

                                        
  

   

   
 

Sedangkan untuk mencari nilai dari level 4 sampai dengan 

9 digunakan rumus interpolasi sebagai berikut (contoh 

mencari level 7): 

                  

                             
  

    

    
 

c) Monitoring, terdiri atas: 

1) Skor, hasil dari pengukuran yang paling dekat 

dengan nilsi capaian level 10. 

2) Bobot, menggunakan metode AHP dengan bantuan 

software expert choice. 

3) Nilai, merupakan hasil perkalian antara Skor dengan 

Bobot. 

3. Evaluasi dengan Traffic Light System (TLS) 

Setelah dilakukan scoring dengan OMAX, maka hasilnya akan 

dianalisa dengan menggunakan TLS untuk mengetahui mana 

KEPI yang mendapatkan warna hijau (antara 8-10), kuning 

(antara 4-7), atau merah (antara 0-3). 

3.2.6. Tahap Analisis dan Pembahasan 

 Dalam tahap analisis dan pembahasan meliputi tahap analisa dan 

interpretasi data dari proses pengumpulan data sebelumnya. 

Rancangan hasil dari pengukuran kinerja ini dianalisa dengan 

melihat hasilnya pada Traffic Light System (TLS), sehingga dapat 

diketahui mana saja kriteria yang perlu diperbaiki. 
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3.2.7. Kesimpulan dan Saran 

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan dengan tujuan penelitian 

yang ingin dicapai dan memberikan saran yang baik bagi 

perusahaan. 

3.2.8.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di PDAM Kota Malang  

 

 


