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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek yang dalam penelitian ini adalah tiga perusahaan farmasi yang go 

public, yaitu Kimia Farma (Persero) Tbk, Indofarma (Persero) Tbk, dan Kalbe 

Farma Tbk. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan objek yaitu :  

1. Perusahaan termasuk jenis perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2015. 

2. Perusahaan farmasi tersebut telah menerbitkan laporan keuangan dan laporan 

tahunan (Annual Report) pada tahun 2014-2015. 

3. Menyajikan data-data keuangan dan non keuangan terkait pengukuran kinerja 

balanced scorecard pada laporan keuangan dan laporan tahunan. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

perantara (diperoleh dan dicatat orang lain). Dalam penelitian ini data sekunder 

yang digunakan berasal dari laporan keuangan & laporan tahunan (Annual 

Report) perusahaan yang dapat diperoleh dari situs www.idx.co.id. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yang 

dilakukan   dengan   mengumpulkan   laporan   keuangan   dan   laporan   tahunan 
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(Annual Report) perusahaan yang bersumber dari data sekunder yang 

didownload dari situs terkait. Data yang dikumpulkan yaitu berdasarkan laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan pada periode 2014-2015.   

 

D. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam perspektif Balanced Scorecard  

2. Mengembangkan pengukuran yang relevan terhadap empat prespektif 

Balanced Scorecard : 

a. Perspektif Keuangan  

1) Sales Growth, dengan rumus : 

𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =  
penjualan thn ini − penjualan thn lalu

penjualan thn lalu
x 100% 

2) ROI (Return On Investment), dengan rumus : 

ROI =  
Total Asset

Laba Bersih
x 100% 

b. Perspektif Pelanggan  

1) Retensi Pelanggan, mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil 

mempertahankan pelanggan pelanggan lama, dengan rumus : 

Retensi Pelanggan =  
Jumlah Pelanggan Tetap 

Total Pelanggan
x 100% 

2) Akuisisi Pelanggan, Mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil 

menarik pelanggan-pelanggan baru. dengan rumus : 

Akuisisi Pelanggan =  
Jumlah Pelanggan Baru 

Total Pelanggan
x 100% 
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3) Kepuasan Pelanggan, yang diukur melalui survei kepuasan pelanggan 

yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal, ukuran kinerja yang digunakan adalah : 

1) Proses inovasi, yang dapat diukur dengan banyaknya produk-produk  

baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal tersebut dirumuskan 

sebagai berikut :  

Inovasi Produk =
Jumlah Produk Baru  

  Total Produk 
x100% 

2) Efisiensi Biaya Produksi, dengan rumus : 

Efisiensi Biaya Produksi =  
Realisasi Biaya Produksi

Anggaran Biaya Produksi
x 100% 

3) Layanan Purna Jual, yang diukur melalui tingkat penanganan keluhan 

yang terselesaikan. Hal tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

Layanan Purna Jual =
 Jumlah Keluhan Terselesaikan 

  Total Keluhan
x100% 

d. Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan, ukuran kinerja yang digunakan 

adalah : 

1) Turnover Karyawan 

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat perputaran 

karyawan keluar masuk perusahaan, dirumuskan sebagai berikut : 

Turnover Karyawan =
Jumlah Karyawan Keluar  

  Jumlah Karyawan 
x100% 

2) Tingkat Pelatihan Karyawan  

Pelatihan karyawan diperlukan untuk mengubah perilaku dan 

motivasi   karyawan   perusahaan   untuk   mendukung  perbaikan   yang  
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diperlukan lebih lanjut. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Pelatihan Karyawan =
Jumlah Karyawan Pelatihan  

  Total Karyawan    
x100% 

3. Menetapkan standar dengan membandingkan dengan kinerja tahun 2014 dan 

memberikan skor untuk masing-masing ukuran kinerja berdasarkan empat 

perspektif  Balanced Scorecard. 

Tabel 3.1 Rating Scale - Kaplan dan Norton 

Nilai Kriteria Kinerja  

-1 Menurun 

0 Konstan 

1 Meningkat 

     Sumber: Kaplan dan Norton (2001: 187) 

4. Melakukan penilaian kinerja secara keseluruhan yang dicapai oleh perusahaan 

dengan kriteria kinerja “kurang”, “cukup”, dan “baik”. Kinerja dikatakan 

“kurang” jika besar nilainya kurang dari 50% (skor 0). Kinerja dikatakan 

“baik” apabila lebih dari 80% dan diasumsikan bahwa 80% sama dengan 0,6. 

Sisanya adalah “cukup”, yaitu antara 0-0,6 (Mulyadi, 2001). 

5. Menentukan perusahaan mana yang memiliki kinerja yang paling baik. 

 


