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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di PT Rajawali Nusindo Cabang Malang Jl. 

Delima No.7, Bareng, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur (65116). 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan 

mengadakan analisis tentang kinerja perusahaan dengan menggunakan 

metode Balanced Scorecard dengan empat perspektif.  

C. Definisi Operasioanl Variabel Penelitian

Berikut definisi operasional variabel yang tercantum dibawah ini:

Kinerja adalah sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode

tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan.

Balanced Scorecard adalah alat ukur manajemen yang mampu

mengimplementasikan tujuan strategik perusahaan melalui 4 perspektif.

1. Perspektif Keuangan

Return On Investment

Mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh dari total 

aktiva.  
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Profit Margin on Sale  

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan 

bersih dari setiap penjualannya. 

Growth Rate in Sale 

 Mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatan 

prosentase penjualan dari tahun ke tahun. 

2. Perspektif Pelanggan  

Number of Complain 

Merupakan salah satu ukuran kinerja yang mengukur seberapa 

banyak pelanggan yang melakukan komplain terhadap perusahaan. 

Semakin rendah tingkat keluhan, berarti semakin puas pelanggan. 

Customers Retention 

Merupakan salah satu indikator dalam perspektif pelanggan yang 

mengukur seberapa besar perusahaan mempertahankan para pelanggan 

lama. 

 Number of New Customer 

Merupakan salah satu indikator yang mengukur seberapa banyak 

perusahaan berhasil menarik pelanggan-pelanggan baru. Indikatornya 

dengan melihat jumlah pelanggan baru yang diperoleh setiap tahunnya. 

3. Perspektif Proses Bisnis internal  

On Time Delivery 

Mengukur tingkat kesuksesan pengiriman barang sesuai jadwal 

yang dijanjikan kepada pelanggan. 
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4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Employee Productivity  

Merupakan suatu ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur 

produktivitas para pekerja. 

Employee Retention  

Merupakan ukuran untuk mengetahui perusahaan dalam 

mempertahankan pekerja. 

Absenteeism 

Merupakan salah satu ukuran kinerja yang digunakan untuk 

menentukan banyaknya absensi ketidak hadiran pekerja. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data berupa 

angka-angka yang diperoleh dalam bentuk angka yang berkaitan dengan 

objek yang diteliti.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data Primer yaitu data pendukung yang diperoleh dengan cara melakukan 

pencatatan terhadap dokumen resmi perusahaan yang diperlukan dalam 

penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

mulai tahun 2016-2017 yang bersumber dari PT Rajawali Nusindo Cabang 

Malang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu 

metode pengumpulan data dengan cara melihat data-data secara jelas yang 

asli dan sesuai dengan arsip yang ada di perusahaan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja bisnis PT 

Rajawali Nusindo Cabang Malang adalah menggunakan Analisis Time Series 

(lintas waktu). Analisis time series adalah suatu metode tolak ukur analisis 

laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu rasio 

keuangan perusahaan dari suatu periode saat ini dengan periode sebelumnya.  

Metode ini berdasarkan pada data dan keadaan di masa lalu 

perusahaan yang artinya jika keadaan rasio keuangan di masa sekarang lebih 

baik daripada di masa sebelumnya maka dinyatakan lebih sehat. Apabila 

keadaan rasio keuangan di masa sekarang tetap/konstan daripada di masa 

sebelumnya dinyatakan stagnan. Jika keadaan rasio keuangan perusahaan di 

masa sekarang lebih buruk daripada masa sebelumnya, maka kinerja bisnis 

dapat dinyatakan tidak lebih sehat. 

1. Penilaian Kinerja Perspektif Keuangan 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menilai kinerja 

perspektif keuangan adalah: 

a. Return On Investment 

1) 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 =
Laba Bersih

Total Aktiva
× 100% 
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2) Melakukan Uji Hipotesis 

Jika dalam periode pengamatan hasil ROI t > ROI t-1 kinerja PT 

Rajawali Nusindo Cabang Malang dalam perspektif keuangan 

dinyatakan lebih sehat. Jika ROI t = ROI t-1 maka dinyatakan 

stagnan, dan jika ROI t < ROI t-1 dinyatakan lebih tidak sehat. 

b. Profit Margin on Sales 

1) 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 =
Laba Bersih

Penjualan
× 100% 

2) Melakukan Uji Hipotesis 

Jika dalam periode pengamatan hasil PMOS t > PMOS t-1 kinerja 

PT Rajawali Nusindo Cabang Malang dalam perspektif keuangan 

dinyatakan lebih sehat. Jika PMOS t = PMOS t-1 maka dinyatakan 

stagnan, dan jika PMOS t < PMOS t-1 dinyatakan lebih tidak sehat. 

c. Growth Rate in Sale 

1) 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 =
Penjualant − Penjualant−1

Penjualant−1
× 100% 

2) Melakukan Uji Hipotesis 

Jika dalam periode pengamatan hasil Growth Rate t > Growth 

Rate t-1 kinerja PT Rajawali Nusindo Cabang Malang dalam 

perspektif keuangan dinyatakan lebih sehat. Jika Growth Rate t = 

Growth Rate t-1 maka dinyatakan stagnan, dan jika Growth Rate t 

< Growth Rate t-1dinyatakan lebih tidak sehat. 

2. Penilaian Kinerja Perspektif Pelanggan 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menilai kinerja 

perspektif pelanggan adalah: 
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a. Number Of Complain 

1) 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑂𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛 =
Jumlah Komplain

Jumlah Pelanggan
× 100% 

2) Melakukan Uji Hipotesis 

Jika dalam periode pengamatan hasil NOC t < NOC t-1 kinerja PT 

Rajawali Nusindo Cabang Malang dalam perspektif pelanggan 

dinyatakan lebih sehat. Jika NOC t = NOC t-11 maka dinyatakan 

stagnan, dan jika NOC t > NOC t-1dinyatakan lebih tidak sehat. 

b. Customers Retention 

1) 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 =
Total Pelanggan Lama

Total Order
× 100% 

2) Melakukan Uji Hipotesis 

Jika dalam periode pengamatan hasil CR t > CR t-1 kinerja PT 

Rajawali Nusindo Cabang Malang dalam perspektif pelanggan 

dinyatakan lebih sehat. Jika CR t = CR t-1 maka dinyatakan 

stagnan, dan jika CR t < CR t-1 dinyatakan lebih tidak sehat. 

c. Number Of New Customers 

1) 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑂𝑓 𝑁𝑒𝑤 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠 =
Jumlah Pelanggan Baru

Jumlah Pelanggan Lama
× 100% 

2) Melakukan Uji Hipotesis 

Jika dalam periode pengamatan hasil NONC t > NONC t-1 kinerja 

PT Rajawali Nusindo Cabang Malang dalam perspektif pelanggan 

dinyatakan lebih sehat. Jika NONC t = NONC t-1maka dinyatakan 

stagnan, dan jika NONC t < NONC t-1dinyatakan lebih tidak sehat. 
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3. Penilaian Kinerja Perspektif Proses Bisnis Internal 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menilai kinerja 

perspektif proses bisnis internal adalah: 

a. On Time Delivery  

1) 𝑂𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑦 =
Pengiriman Tepat Waktu

Total Order
× 100% 

2) Melakukan Uji Hipotesis 

Jika dalam periode pengamatan hasil OTD t > OTD t-1 kinerja PT 

Rajawali Nusindo Cabang Malang dalam perspektif proses bisnis 

internal dinyatakan lebih sehat. Jika OTD t = OTD t-1 maka 

dinyatakan stagnan, dan jika OTD t < OTD t-1 dinyatakan lebih 

tidak sehat. 

4. Penilaian Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menilai kinerja 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah: 

a. Employee Productivity 

1) 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
Total Produk Terjual

Total Jam Kerja
× 100% 

2) Melakukan Uji Hipotesis 

Jika dalam periode pengamatan hasil EP t < EPt-1 kinerja PT 

Rajawali Nusindo Cabang Malang dalam perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan dinyatakan lebih sehat. Jika EP t = EPt-1 maka 

dinyatakan stagnan, dan jika EP t > EPt-1 dinyatakan lebih tidak 

sehat. 
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b. Employee Retention 

1) 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 =
Total Pekerja yang keluar

Total Pekerja
× 100% 

2) Melakukan Uji Hipotesis 

Jika dalam periode pengamatan hasil ER t < ER t-1 kinerja PT 

Rajawali Nusindo Cabang Malang dalam perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan dinyatakan lebih sehat. Jika ER t = ER t-1 maka 

dinyatakan stagnan, dan jika ER t > ER t-1 dinyatakan lebih tidak 

sehat. 

c. Absenteeism 

1) 𝐴𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑖𝑠𝑚 =
jumlah absensi

jumlah hari kerja
𝑋100% 

2) Melakukan Uji Hipotesis 

Jika dalam periode pengamatan hasil ABS t < ABS t-1 kinerja PT 

Rajawali Nusindo Cabang Malang dalam perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan dinyatakan lebih sehat. Jika ABS t = ABS t-1 

maka dinyatakan stagnan, dan jika ABS t > ABS t-1 dinyatakan 

lebih tidak sehat. 


