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BAB III 

METODELOGI PENELITIAAN 

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 

Pada tahap ini penelitian dilakukan di PT. Mitra Kemas Paperindo, pada tahap 

awal ini dilakukan wawancara kepada pimpinan dan kepada orang-orang yang 

ahli dibidangnya. Setelah mengetahui latar belakang dari perusahaan tersebut 

maka akan dapat ditentukan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Pada 

tahapan penelitian terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahapan pendahuluan, 

tahapan pengumpulan data, tahapan Identifikasi, tahapan perancangan dan sistem 

pengukuran kinerja, tahapan pengukuran dan evaluasi kinerja, tahapan analisa dan 

pembahasan dan tahapan kesimpulan dan saran.Tahapan pendahuluan terdiri 

melakukan survey di perusahan, mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan 

permasalahan. Tahapan pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data yang 

diperlukan untuk pengukuran kinerja SDM. Tahapan identifikasi terdiri dari 

penentan strategi dan identifikasi strategi objectives pada SDM. 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 analisa dan pembahasan terdiri atas analisa pembahasan dari metode 

yang sudah dilakukan. Tahapan terahir adalah kesimpulan dan saran terdiri atas 

pemberian kesimpulan terhadap metode yang sudah dilakukan dan pemberian 
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saran kepada perusahaan. Flowchart metodologi penelitian dapat dilihat pada 

gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Survei Perusahaan 

Identifikasi Masalah 

Study Literatur 

Rumusan Masalah 

 

Pengumpulan Data 

 

Data Primer  

 

Data Sekunder  

 

Identifikasi Faktor Kinerja SDM Perusahaan 

Menentukan Strategic Objectives 

Masing-masing Persfektif 

Menentukan Key Performance Indicators 

(KPI) Masing-masing Strategic Objectives 

Melakukan 

Verifikasi 

Tidak 

A 

Ya 

Tahap Pendahuluan 

Tahap Pengumpulan Data 

Tahap Identifikasi 

Tahap Perancangan 

Sistem Pengukuran 

Kinerja 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 

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 : 
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3.3.1 Tahap Pendahuluan 

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. Mitra Kemas Paperindo 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. 

3.3.2    Tahap Pengumpulan Data 

 Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan untuk penelitian. Adapun data yang butuhkan peneliti yaitu 

sebagai berikut: 

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 
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 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 

3.3.3 Tahap Identifikasi 

Tahap identifikasi faktor sumber daya manusia SDM didapat dari 

sekumpulan informasi yang diperoleh ketika melakukan identfikasi 

terhadap perusahaan, Setelah melakukan survey di lapangan maka masalah 

yang dihadapi oleh perusahaan dijadikan pokok permasalahan agar 

penelitian ini terarah tujuannya. Pokok permasalahan yang diteliti adalah 

perancangan sistem pengukuran kinerja sumber daya manusia SDM pada 

perusahaan, setelah diketahui pokok permasalahan selanjutnya 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja sumber daya 

manusia SDM dan memberikan usulan perbaikan tingkat kinerja terhadap 

sumber daya manusia SDM dengan metode Human resource scorecard 

sebagai alat ukur yang berkonsep untuk mengukur sumber daya manusia 

SDM dengan mengkaitkan antara orang – strategi – kinerja untuk 

menghasilkan perusahaan terbaik dalam visi, misi dan strategi perusahaan, 

sampai penurunan kepada sasaran dan strategi sumber daya manusia SDM 

perusahaan. Untuk mendukung mewujudkan sasaran dan strategi 

perusahaan perlu adanya aspek yang fokus tentang legalnya sumber daya 

manusia SDM dan dapat dikatakan juga sebagai Hukum Ketenagakerjaan 

dalam halini merujuk pada Peraturan ketenagakerjaan tentang Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta berbagai peraturan pelaksanannya. 

3.3.4 Tahap Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja 

1. Penentuan Strategic Objectives masing-masing Perspektif 

Setelah melakukan identifikasi terhadap sasaran dan strategi sumber daya 

manusia yang ada, selanjutnya adalah menentukan Strategic Objectives  
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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, 

a. Strategic Objectives di divisi atau departemen harus merupakan bagian 

dari strategi korporat. 

b. Strategic objectives haruslah merupakan turunan dari visi dan misi 

perusahaan serta harapan dari stakeholder. 

Tabel 3.1 Strategic Objectives masing-masing Perspektif 

No Perspektif Strategic Objectives 

1. Finansial  

2. Customer  

3. Internal Business Process  

4. Learning and Growth  

 

2. 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   
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Process 

4. Learning & Growth   

 

3. 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   

 

 

 

Selanjutnya untuk mengetahui achievement dari maisng-masing Key 

Performance Indicator yang ada, kita akan melakukan spesifikasi dari Key 

Performance Indicator tersebut dari tiap perspektif yang ada. 

4. Validasi 

Melakukan validasi terhadap Stratgeic Objectives dan  Key Performance 

Indicator dengan mengkontibusikan rencana Key Performance Indicator 

awal pada pimpinan perusahaan untuk menghasilkan Key Performance 

Indicator yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Setelah 

didapatkan usulan perbaikan, selanjutnya disesuaikan dengan keinginan 

pihak perusahaan apakah sesuai atau tidak. Jika validasi sesuai dengan 
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yang diinginkan, maka dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yaitu 

pembobotan. 

3.3.5 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. 

1. Pembobotan Key Performance Indicator 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 

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. 

Tahapan dalam melakukan pembobotan dengan AHP adalah sebagai 

berikut:  

 a. Pembentukan Hirarki  

Hirarki digunakan untuk memperlihatkan pengaruh dari  tujuan 

tingkat tertinggi sampai ke tingkat yang paling rendah. Sebuah hirarki 

juga dapat digunakan untuk mendekomposisi suatu permasalahan 

yang kompleks sehingga masalah tersebut menjadi terstruktur dan 

sistematis. 
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              b. Penentuan Prioritas 

Melakukan analisis prioritas elemen dengan metode perbandingan 

berpasangan (pairwise comparison) antara dua elemen, hingga semua 

elemen yang ada tercakup. Penentuan prioritas didapatkan dari hasil 

pengisian kuisioner perbandingan berpasangan oleh responden. 

Responden kuesioner dalam hal ini adalah mereka yang dianggap 

ahli/pakar dalam bidang Human Resources, yaitu Supervisor dan 

Senior Supervisor di setiap divisi pada perbandingan berpasangan 

memiliki skala relatif yang dapat dilihat pada tabel 3.4 

Tabel 3.4 Skala penilaian perbandingan berpasangan 

Tingkat 

kepentingan  

Definisi Keterangan 

1 (sama) Kedua elemen sama penting Kedua elemen menyumbang sama besar 

pada sifat tersebut 

3 (lemah) Satu elemen sedikit lebih 

penting daripada elemen 

yang lain 

Pengalaman menyatakan sedikit 

memihak pada satu elemen 

5 (kuat) Satu elemen sesungguhnya 

lebih penting dari elemen 

yang lain 

Pengalaman menunjukkan secara kuat 

memihak pada satu elemen  

7 (sangat kuat) Satu elemen jelas lebih 

penting dari elemen yang lain 

Pengalaman menunjukkan secara kuat 

disukai & didominasi satu elemen sangat 

jelas lebih penting 

9 (mutlak kuat) Satu elemen mutlak lebih 

penting daripada elemen 

yang lain 

Pengalaman menunjukkan satu elemen 

sangat jelas lebih penting  

2,4,6,8 Nilai tengah diantara dua 

penilaian yang berdampingan 

Nilai ini diberikan jika diperlukan 

kompromi 

Kebalikan dari angka tingkat kepentingan diatas  Bila elemen ke-ij pada factor mendapat 

nilai x maka elemen ke-ji pada factor ke-

j mendapat nilai 1/x 

 

    c. Mengukur Konsistensi Logis 

Dalam proses ini mencakup pengukuran konsistensi untuk pemberian 

nilai dimana harus mengetahui nilai Consistensi Ratio digunakan 
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sebagai parameter untuk memeriksa apakah perbandingan 

berpasangan telah dilakukan dengan konsekuen. Langkah-langkah 

untuk mencari nilai Consistensi Ratio adalah: 

a) Menetukan niali Consistency Indeks (CI) yang merupakan tingkat 

kekonsistenan seseorang di dalam memberikan penilaian terhadap 

suatu elemen di dalam masalah, dengan rumus: 

(3.1) 

CI =
λ max − 𝑛

𝑛 − 1
 

Keterangan : 

λ max : nilai maksimum dari nilai eigen matriks yang 

bersangkutan. 

N         : jumlah elemen yang dibandingkan. 

b) Menetukan nilai Rasio Konsistensi/Consistency Ratio (CR) 

merupakan angka yang menunjukkan penerimaan tingkat 

kekonsistensn (CI) dari seseorang terhadap penilaian-penilaian 

yang diberikan terhadap suatu masalah berdasarkan angka random 

consistency yang sudah ditabelkan dengan rumus: 

(3.2) 

CR =
CI

IR
 

Keterangan : 

CR : Consistency Ratio 

CI : Consistency Indeks 

IR : Indeks Random Consistency 

c) Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilai CR > 0,10, maka 

penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika rasio 

konsistensi nilai < 0,10. Maka hasil perhitungan bisa dinyatakan 

benar. Daftar indeks Random Konsistensi (IR). 
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Tabel 3.5 Daftar Indeks Random Konsistensi (IR) 

Ukuran 

Matriks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Nilai 

IR 

0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

 

2. 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. Dalam metode Objective Matrix 

(OMAX) bertujuan untuk mengetahui nilai pencapaian dari masing-

masing target KPI pada periode tertentu dengan menggunakan nilai range 

antara 0 – 10. Dengan pencapaian masing-masing KPI 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): 

Tabel 3.6  Tampilan tabel Objective Matrix (OMAX)  

 

 

 

Format OMAX pada table 3.4 dibagi atas 3 bagian pokok yang merupakan 

tahap utama yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

PERFORMANCE  KPI 1 KPI 2 Dst… 

TARGET REALISTIS 10    

 9    

 8    

 7    

 6    

 5    

 4    

NILAI RATA-RATA 3    

 2    

 1    

 0    

SKOR     

BOBOT     

NILAI     

A 

B 

C 
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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:  

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 3 −  𝑥

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 3 −  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 0 
=

3 −  1

0 −  3
 

 

Sedangkan nilai untuk level 4 sampai dengan level 9 digunakan rumus 

interpolasi, misal nilai pada level 5, sebagai berikut:   

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 10 −  𝑥

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 10 −  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 3 
=

10 −  5

10 −  3
 

C. Monitoring, Pencapaian terdiri dari:  

1. Skor, hasil dari pengukuran yang paling dekat dengan nilai capaian level 10. 

2. Bobot, untuk mendapatkan nilai bobot dengan metode AHP yang 

menggunakan software Expert Choice.  

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

Setelah dilakukan Scoring sistem dengan Objective Matrik (OMAX), 

maka 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 

tanda apakah indikator kinerja memerlukan suatu perbaikan atau tidak. 

Traffic Light System ini direpesentasikan dalam tiga warna yaitu: 
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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. 

3.3.6 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. 

3.3.7 Tahap Kesimpulan dan Saran 

a.   Kesimpulan  

1. Penulis dapat mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja sumber daya manusia yang berkaitan dengan empat 

perpektif human resources scorecard. 

2. Penulis dapat melakukan pengukuran kinerja pada PT. Mitra 

Kemas Paperindo dan mengacu pada pendekatan metode human 

resources scorecard dan Omax. 

b.   Saran  

Saran yang bisa penulis berikan kepada PT. Mitra Kemas 

Paperindo adalah peningkatan kinerja perusahaan dalam hal melakukan 

pengolahan sumber daya manusia. 

 


