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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Hotel UMM INN yang berlokasi di Kota 

Malang. Lokasi ini dipilih karena selama ini Hotel UMM INN dalam menilai 

kinerjanya belum secara maksimal penerapannya dari keempat perspektif 

Balance scorecard secara komprehensif. 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kinerja Hotel UMM INN yang dinilai dari 

empat perspektif Balancescorecard yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

C.  Definisi operasional variable 

Menurut Sugiyono (2007:32), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan 

oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Kinerja perspektif keuangan 

Menilai kinerja dari perspektif keuangan dilakukan dengan menggunakan 

tolak ukur berupa rasio likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan. Item- item 

yang dibutuhkan untuk menghitung rasio-rasio tersebut adalah neraca 



27 
 

komparatif per 2009 dan 2010 dan laporan laba rugi komparatif untuk 

periode yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2010. 

2. Kinerja perspektif pelanggan 

Menilai kinerja dari perspektif pelanggan menggunakan tolak ukur berupa 

skor rata-rata dimensi kualitas jasa. Yang dinilai dalam penelitian ini 

adalah tingkat kepuasan tamu hotel atas pelayanan yang diberikan. Dengan 

menggunakan Skor Nyata Rata-rata kelima dimensi kualitas jasa. 

3. Kinerja perspektif proses bisnis internal 

Menilai kinerja dari perspektif proses bisnis internal dengan menggunakan 

tolak ukur berupa waktu penyelesaian proses check in dan check out. Yang 

dinilai dalam penelitian ini adalah waktu rata-rata (dalam satu menit) yang 

diperlukan untuk melaksanakan transaksi pelanggan dalam proses check in 

dan check out. 

4. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

Menilai kinerja dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan 

menggunakan tolak ukur berupa Indeks Kepuasan Karyawan. Kepuasan 

karyawan dinilai dari lima unsur pembentukan kepuasan kerja yaitu kerja 

secara mental, ganjaran, kondisi kerja, rekan kerja serta kesesuaian 

kepribadian dengan pekerjaan. 

D. Jenis dan sumber data 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang di keluarkan oleh Hotel UMM INN Malang.  

Data sekunder yang di butuhkan yaitu berupa laporan keuangan : 
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1. Neraca 2010. Dan Laporan laba – rugi 2010. 

2. Catatan jumlah konsumen, jumlah keluhan konsumen 

3. Laporan kinerja standar pelayanan hotel umm inn dan data karyawan 

E. Teknik pengumpulan data 

1. Wawancara 

Wawancara informal dengan pihak manajemen untuk mengetahui 

bagaimana pengukuran kinerja yang di pergunakan perusahaan 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi di lakukan dengan mengumpulkan data keuangan 

(neraca dan laporan laba rugi) dan data kinerja standar pelayanan hotel dan 

data karyawan. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Perspektif keuangan (financial perspective) 

a. Rasio profitabilitas 

i) Return on ivesmeni (ROI) 

ROI = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100% 

ROI menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih setelah pajak dari sejumlah asset yang 

dipergunakan. 

ii) Profit margin on sales 

Profit Margin On Sales = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 x 100% 

 Profit Margin On Sales merupakan pengukuran 

kinerja pada perspektif keuangan yaitu dengan mengadakan 



29 
 

perbandingan antara laba bersih penjualan kamar dengan 

total penjualan sewa kamar pada hotel. 

2. Perspektif pelanggan 

a. Number of Complain 

Number of complain =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢ℎ𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛
𝑥 100% 

 Digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari pelanggan 

atas layanan yang diberikan. 

3. Perspektif proses bisnis internal 

a. Tingkat hunian kamar 

Tingkat hunian kamar = 
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦
 x 100% 

Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari pihak 

hotel dalam memasarkan kamar yang dimilikinya. 

b. Room idle capacity 

Room idle capacity = 
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦−𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦
 x 100% 

 Pengukuran ini digunakan untuk mengukur jumlah kamar hotel yang 

menganggur atau tidak terjual. 

4. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

a. Training  

Training = 
𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛
𝑥 100% 

 Indikator ini digunakan untuk mengukur banyaknya pelatihan yang 

diberikan kepada karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

b. Employee Retention 
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Absenteeism = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛
𝑥 100% 

 Tingkat retensi karyawan diukur melalui presentase perputaran 

karyawan. Pengukuran ini bertujuan untuk mempertahankan karyawan 

yang dimiliki perusahaan untuk tetap loyal terhadap perusahaan tempat 

mereka bekerja 

 


