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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV. Indah Cemerlang yang beralamatkan 

di Jl. Rogonoto No.2611 Singosari. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan studi kasus, yaitu suatu metode dimana 

dilakukan secara langsung terhadap kasus yang terjadi di perusahaan, studi 

kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang 

latar belakang, sifat serta karakter-karakter dari suatu kasus maupun status 

dari perusahaan. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran 

secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter 

yang khas dari kasus yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan 

dijadikan suatu hal yang berifat umum. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Istilah variabel diartikan sebagai salah satu yang akan menjadi obyek 

pengamatan dalam  penelitian sebagai faktor yang  berperan pada peristiwa 

yang akan diteliti oleh peneliti. 

1. Kinerja Perusahaan 

Lingkungan bisnis berubah secara cepat sehingga dunia bisnis 

membutuhkan seperangkat untuk berkembang. Oleh sebab itu perusahaan 
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berusaha keras untuk memperoleh keunggulan kompetitif dengan 

mengetahui kondisi perusahaannya. Dengan menggunakan salah satu 

cara untuk mengetahui dengan mengukur tingkat kinerja perusahaan. 

2. Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi dalam berbagai 

tujuan dan ukuran.Inti dari Balanced scorecard lebih menekankan pada 

keseimbangan keuangan dan non keuangan, yag meliputi faktor internal 

(karyawan dan organisasi), faktor eksternal (pemegang saham dan pelanggan), 

faktor jangka panjang (visi dan misi) dan faktor jangka pendek (operasional).  

3. Perspektif dalam Balanced Scorecard 

Empat perspektif dan ukuran kinerja. Keempat perspektif 

mendefinisikan strategi organisasi. Keempat perspektif memberikan 

struktur atau kerangka kerja untuk mengembangkan suatu ukuran kinerja 

yang terintegrasi dan kohesif yang digunakan juga untuk jangka panjang 

dan jangka pendek, faktor eksternal dan faktor internal untuk mencapai 

hasil yang diinginkan. 

a. Perspektif keuangan 

Perspektif  keuangan menetapkan  tujuan kinerja keuangan 

jangka pendek dan jangka panjang. Perspektif  keuangan mengacu pada 

konsekuensi keuangan global dari ketiga perspektif lainnya. Pengukuran 

kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi dan 

pelaksanaan memberikan perbaikan dan pelaksanaanya memberikan 

kontribusi atau tidak terhadap laba perusahaan. 
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b. Perspektif Pelanggan 

Perspektif pelanggan adalah sumber komponen pendapatan 

dari tujuan keuangan dan para manajer mengidentifikasi pelanggan 

dan segmen pasar yang akan bersaing berbagi. Perspektif ini 

memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan berbagai ukuran 

pelanggan penting kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi dan 

profitabilitas dengan segmen sasaran pada pasar. 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Pada perspektif ini manajemen mengidentifikasi proses 

bisnis internal yang harus diunggulkan oleh perusahaan. perspektif 

ini memungkinkan untuk mengetahui seberapa baik bisnis berjalan 

dan apakah produk dan jasa sudah sesuai dengan spesifikasi yang 

ditentukan dan meningkatkan proses bisnis yang ada saat ini 

didalam perusahaan tersebut. 

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini mengidentifikasi 

apa yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan 

pertumbuhan dan peningkatan kinerja perusahaan untuk jangka 

panjang , dan bersumber dari faktor SDM, sistem dan prosedur 

organisasinya yang berperan dalam pertumbuhan untuk jangka 

panjang. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Data yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

mengunakan metode penelitian untuk meneliti atau menggambarkan suatu 

objek atau subyek yang teliti sesuai dengan tujuan yang menggambarkan 

secara sistematis, secara fakta pada objek penelitian dengan tepat. 

2. Sumber Data 

a. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan 

oleh pihak lain yang sudah di publikasikan sebeumnya. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2013-

2015, yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, total order, 

laporan jumlah pelanggan, laporan jumlah komplain, laporan 

produksi, laporan julah karyawan, jumlah jam kerja. 

b. Data primer, yaitu yang berkaitan dengan data pendukung yaitu 

tentang customer service dan proses bisnis internal. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara  

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak perusahaan guna 

untuk mendapatkan data atau informasi yang diinginkan oleh peneliti 

seperti sejarah singkat perusahaan CV. Indah Cemerlang, data-data yang 

digunakan atau dibutuhkan guna untuk memenuhi data yang diinginkan. 
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2. Dokumentasi 

Peneliti melakukan analisis data dari dokumen-dokumen yang telah 

dikumpulkan dan peneliti dapat melakukan analisis terhadap data-data 

yang telah didapatnya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Tahap yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perspektif keuangan 

Perspektif keuangan menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka 

pendek dan jangka panjang. Perspektif keuangan mengacu pada 

konsekuensi keuangan global dari ketiga perspektif lainnya. Jadi tujuan 

dan ukuran perspektif yang lain harus dihubungkan dengan tujuan 

keuangan. 

a. ROI (Return On Investment) 

    
           

            
        

b. Profit Margin On Sales (PmoS) 

     
           

         
        

c. Growth Rate In Sales 

             
                                      

             
        

2. Perspektif Pelanggan 

Ukuran utama mungkin untuk tujuan ini, secara berurutan, adalah 

pangsa pasar, persentase pertumbuhan bisnis dari pelanggan yang 
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datang dan persentase pelanggan yang kembali, jumlah pelanggan baru, 

tingkat dari survei, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas individual 

dan segmen. 

a. Customer retention  

                     

                
        

b. Number of new customer 

                     

                
        

c. Number of complain 

               

           
        

d. On time delivery 

                      

           
        

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif yang mengukur intern perusahaan dalam rangka 

mengoptimalkan pelayanan terhadap konsumen yang sudah dilakukan 

perusahaan. 

a. Inovation Process 

b. Part Per Million (Error Rate) 

           
                  

              
        

c. Idle capacity 
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4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan menjadi 

organisasi pembelajaran dan mendorong pertumbuhannya. 

a. Employee Productivity  

                

                
        

b. Employee Turnover  

                                          

               
        

c. Employee Training 

                            

               
        

d. Absenteism 

                        

                 
        

 

G. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam pengujian yaitu menggunakan 

time series, dalam analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yaitu dengan membandingkan nilai hasil perhitungan rasio 

keuangan dalam satu perusahaan. Peneliti menggunakan data-data laporan 

keuangan dari tahun 2013-2015 untuk mengetahui pengujian yang akan 

dilakukan. 

1. Perspektif Keuangan 

a. Jika ROI t1 > t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika ROI t1 < t2-t3 maka dikatakan tidak baik 
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b. Jika Pmos t1 > t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika Pmos t1 < t2-t3 maka dikatakan tidak baik 

c. Jika Growth t1 > t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika Growth t1 < t2-t3 maka dikatakan tidak baik 

2. Perspektif Pelanggan 

a. Customer Retention 

Jika CR t1 > t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika CR t1 < t2-t3 maka dikatakan tidak baik 

b. Number Of New Customer 

Jika number of new customer t1 > t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika number of new customer t1 < t2-t3 maka dikatakan tidak baik 

c. Number Of Complain 

Jika number of complain t1< t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika number of complain t1 > t2-t3 maka dikatakan tidak baik 

d. On Time Delivery 

Jika on time delivery t1 > t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika on time delivery t1 < t2-t3 maka dikatakan tidak baik 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

a. Error Rate 

Jika Error Rate t1 < t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika Error Rate t1 > t2-t3 maka dikatakan tidak baik 

b. Idle Capacity 

Jika IC t1 > t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika IC t1 < t2-t3 maka dikatakan tidak baik 
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4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

a. Employee Productivity 

Jika EP t1 > t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika EP t1 < t2-t3 maka dikatakan tidak baik 

b. Employee Turnover 

Jika ET t1 < t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika ET t1 > t2-t3 maka dikatakan tidak baik 

c. Employee Training 

Jika ET t1 > t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika ET t1 < t2-t3 maka dikatakan tidak baik 

d. Absenteesism 

Jika absensi t1 < t2-t3 maka dikatakan baik 

Jika absensi t1 > t2-t3 maka dikatakan tidak baik 


