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BAB III 

METODOLOGI PENELITAN 

3.1 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 Balanced 

Scorecard, AHP (Analytical Hierarcy Process), OMAX (Objective Matrix), dan 

Traffic Light System (TLS) 

3.2 Tahapan Penelitian 

Ada enam tahapan dalam langkah-langkah metode penelitian yaitu sebagi 

berikut, langkah awal adalah tahap pendahuluan, tahap identifikasi, tahap 

penentuan tujuan strategis, tahap pengukuran dan evaluasi kinerja, tahap analisis 

dan usulan perbaikan dan tahap kesimpulan dan saran. 

Pada tahap pendahuluan berisi tentang observasi awal yang dilakukan di 

perusahaan dan kajian pustaka yang digunakan guna menunjang teori penelitian. 

Setelah dilakukan tahap pendahuluan kemudian dilakukan perumusan masalah 

untuk mengetahui masalah apa yang saat ini sedang dialami perusahaan kemudian 

dibuat tujuan penelitian. Setelah dilakukan tujuan penelitian kemudian 

mengumpulkan data sebagai acuan penelitian, data terdiri dari data priemer dan 

sekunder. Tahap indentifikasi berisi apa yang merupakan dampak terjadi terkait 

permasalahan yang ada pada perusahaan. Tahap penelitian dapa dilihat melalui 

flowchart yang ada pada gambar 3.1 
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3.2.1 Tahapan Pendahuluan 

a. Observasi Awal 

Observasi awal, studi mengenai kondisi awal yang ada pada PG Lestari 

sebelum dimulainya penelitian. Dimulai dengan cara berkonsultasi dengan 

salah satu pegawai yang mengerti tentang kondisi lingkungan pada PG 

Lestari. Peniliti hanya melakukan pengamatan pada proses financial, 

keuangan, bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. 

 

b. Kajian pustaka 

Pendekatan yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) yang kemudian 

dikombinasikan dengan Objective Matriks (OMAX). 

 

c. Tujuan Penelitian 

 Mengidentifikasi aspek – aspek yang berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

 Merancang system pengukuran kinerja dengan pendekatan balanced 

scorecard (BSC) 

 Mengukur dan mengevaluasi penilaian kinerja untuk perbaikan dan 

peningkatan perusahaan secara berkelanjutan. 

 Merancang usulan perbaikan untuk meningkatkan performansi 

perusahaan. 
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3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan untuk memperoleh data-data 

yang akan digunakan untuk memcahkan permasalahan yang ada. Adapun data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah profil perusahaan meliputi, visi, 

misi dan strategi perusahaan, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan 

complain pelanggan serta data penunjang lainnya sebagai target penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu: 

 

1. Data Primer 

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. 

Dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 

kelompok, hasil observasi, kejadian atau kegiatan dan hasil 

penguji. Pada pengumpulan data primer ini  peneliti melakukan 

pengumpulan data yang berkaitan dengan kondisi actual 

perusahaan dan informasi tentang prosedur kerja department 

melalui proses tanya jawab. Penulis mengadakan wawancara 

langsung dengan pihak yang terkait untuk memperoleh data data 

yang diperlukan. 

 

 

2. Data Sekunder 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan atau historis yang telah tersusun dalam arsip 

yang dipublikasikan. Untuk memudahkan penelitian, peneliti 

melakukan pengamatan langsung pada perusahaan dengan kondisi 

riil. 
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3.4 Tahapan Identifikasi 

Tahapan identifikasi dari 4 aspek yang terdapat dalam balanced scorecard 

diantaranya, aspek finansial, aspek pelanggan, aspek tumbuh dan belajar, aspek bisnis 

internal. Dari tiap aspek dimasukan poin-poin yang menjadi pertimbangan 

diantaranya, objektif, metrik, target, inisiatif yang nantinya akan menjadi bahan 

pertimbangan  dalam penentuan Key Performance Indicator (KPI). 

 

3.5 Tahap Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja 

a. Penentuan Tujuan Strategis 

Penentuan strategis perusahaan didasarkan pada visi, misi dan tujuan 

perusahaan dengan mengacu pada masing masing perspektif. Antara lain 

perspektif financial, customer, process bisnis internal, dan pertumbuhan dan 

pembelajaran 

b. Penentuan KPI 

Pada penetuan KPI ini visi, misi dan strategi perusahaan yang telah 

didapatkan diterjemahkan kedalam tujuan strategis atau objective, masing- 

masing objective memiliki indicator masing-masing yaitu KPI, pendekatan 

KPI dilakukan dengan menggunakan metode Blanced Scorecard yaitu dengan 

menggunakan 4 perspektif. Perspektif financial, pelangan, proses bisnis 

internal, pertumbuhan dan pembelajaran hal ini dilaksanakan dengan diskusi 

dengan pihak manajemen serta mempelajari proses umum perusahaan. 

c. Verifikasi KPI 

Setelah itu dilakukan veridikasi ulang KPI agar layak dilakukan pembobotan. 

Kalau tidak layak dikembalikan lagi ke penentuan KPI nya kalau sudah layak 

dilakukan pembobotan dengan AHP menggunakan softwareExpert Choice. 
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d. Penentuan Target dan Inisiatif tiap KPI 

Pada tahap ini dilakukan penentuan target dan inisiatif dari masing masing 

KPI yang diperoleh melalui hasil wawancara berdasarkan data historis 

perusahaan. Penetuan target merupakan basis evaluasi kinerja dan sangat 

berpengaruh proses pemotivasian karyawan. 

 

3.6 Tahap Pengukuran Kinerja 

1. Pembobotan perspektif dengan KPI dan AHP 

Selanjutnya adalah menentukan pembobotan tujuan strategis dan KPI dengan 

cara memberikan kuisioner dan wawancara langsung dengan pihak manajemn. 

Dalam penelitian ini data yang didapatkan akan diolah dengan menggunakan 

metode Analitycal Hierarchy Process (AHP), setelah itu dilakukan 

pemerikasaan kokonsistensian. Konsistensi matriks dapat dihitung 

berdasarkan eigen value maxsebagai berikut: 

  Consistency Index (CI)= 
       

   
 

Dimana; ƛmaks = eigen value maksimum. 

n = ukuran matriks eigen value dengan besarnya matriks, maka makin 

konsisten matriks tersebut. 

Consistency Ratio (CR) = 
  

  
 

Dimana; RI = random Index 

Perhitungan bobot prioritas dan konsistensinya dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software expert choice 

Apabila inconsistency Ratio <0.1 maka dianggap valid namum apabila IR 

>0.1 hasil pembobotan di anggap tidak valid dan perlu dilakukan pengisian 

kuisoner ulang. (Saaty Thomas Lorie. 1993) 

 

2. Penentuan skor menggunakan OMAX 
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Skor di tentukan sesuai OMAX yaitu dengan menentukan skala skor untuk tiga 

nilai yaitu: 

1. Level 0, nilai kerja terendah berdasarkan historis 

2. Level 3, berdasarkan pada nilai rata-rata historis 

3. Level 10, yaitu nilai kinerja yang diharapkan atau nilai target struktur dari 

OMAX dapat dilihat pada gambar 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 

Struktur 

OMAX 

 

Ket Gambar: 

Format OMAX diatas dibagi atas 3 bagian pokok yang merupakan tahapan  utama, 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Kriteria performance K1 K2 K3 K4 Score 

Performance      

Realistic Performance Objective     10 

     9 

     8 

     7 

     6 

     5 

     4 

     3 

     2 

     1 

     0 

Score      

 

 

Weight     

Value     
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A. Devining – mendifinisikan factor-faktor yang mempengaruhi kinerja. 

1. Penentuan criteria performansi, dengan syarat: criteria-kriteria tersebut 

harus tidak saling berhubungan satu sama lain dan harus merupakan factor 

yang dapat diukur 

2. Performance, merupakan nilai pencapaian sekarang yaitu nilai tiap-tiap 

criteria berdasarkan pengukuran terakhir. 

B. Quantyfiying – badan matrik yang terdiri dari 11 level pencapaian, berkisar 

dari nilai 0 untuk performance yang tidak memuaskan hingga 10 untuk 

pencapaian yang superior. Kenaikan nilai performansi disesuaikan dengan 

cara interpolasi.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): 

                  

                             
  

    

    
 

 

1. Target performance yang realistis untuk dicapai oleh unit kierja selama 

periode tertentu diberi nilai 10 

2. Tingkat performance ketika matriks berada dalam tahap inisiasi diberi 

nilai 3 untuk semua indicator kinerja 

 

C. Monitoring – pencatatan terdiri dari: 

1. Score, merupakan hasil pengukuran yang diubah kedalam skor yang 

sesuai. Jika terdapat pengukuran yang tidak pasti dengan angka pada 

matrix, maka dapat dilakukan pembulatan kebawah. 
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2. Weight, merupakan besarnya pengaruh criteria yang diukur terhadap nilai 

produktivitas. Kriteria yang akan diukur diberikan bobot berdasarkan 

bobot kepentingan (total semua bobot harus 100% atau 1) 

3. Value, merupakan hasil perkalian dari score pada criteria tertentu dengan 

bobot penentu 

4. Performance indicator, terdiri atas: 

Current (C) : jumlah nilai dari semua criteria pengukuran  

Previous (P) : jumlah pengukuran periode sebelumnya 

Index produktivitas (IP) : perbandingan antara periode yang diukur 

dengan periode sebelumnya (untuk mengetahui apakah terjadi penurunan 

atau peningkatan produktivitas) 

 

3. Evaluasi kinerja dengan menggunakan Trafic Light System (TLS) 

Pada tahap ini skor KPI yang telah dihasilkan selanjutnya diklarifikasikan 

dengan metode Trafic Light system (TLS) dengan tiga indicator warna. 

Apabila KPI yang dihasilkan berwarna merah dan kuning maka diperlukan 

perbaikan, sedangkan skor KPI dengan warna hijau menandakan suatu 

indicator kinerja sudah mencapai target. 

 

3.7 Tahap Analisis 

Langkah selanjutnya dalah menagalisis hasil dari perancangan system 

pengukuran kinerja  seperti tujuan strategis, KPI, hasil pembobotan tujuan 

strategis dan KPI dan menganilisis hasil hasil dari pengukuran kinerja seperti 

penetuan skor dengan menggunakan OMAX serta penentuan indicator tiap 

KPI dengan menggunakan metode Trafic Light System 

 

3.8 Tahap Kesimpulan Dan Saran 
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Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan penarikan kesimpulan 

tentang kinerja perusahaan dan saran yang diberikan diharapkan bisa member 

masukan bagi perusahaan. 

3.9 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di PDAM Kota Malang Jalan Terusan Danau 

Sentani No. 100, Madyopuro, Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. 

 


