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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di UKM Brosem yang berlokasi di Jl. Bromo I / No. 

24 Kota Batu Jawa Timur dan outlet di Jl. Bromo No. 7 Kota Batu Jawa Timur. 

Dipilihnya UKM Brosem sebagai objek penelitian dikarenakan usaha ini 

memiliki pangsa pasar yang tinggi dan terus meningkat dari tahun ketahunnya. 

Menurut bapak Ir. Riyanto selaku Manager Pelaksana, laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan sekitar 30 % per bulan. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif. Menurut Ulum dan Juanda (2016) jenis penelitian deskriptif 

adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah 

penelitian. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari hasil 

wawancara dengan manajemen perusahaan mengenai laporan keuangan 

perusahaan dan kinerja perusahaan dari bisnis internal, pelanggan, maupun 

karyawannya. 
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2. Data sekunder yang dikumpulkan yaitu terkait dengan data jumlah retensi 

pelanggan dan akuisisi pelanggan, jumlah produk cacat yang dihasilkan dari 

produksi, jumlah retensi karyawan dan produktivitas karyawan, serta 

informasi tertulis lainnya yang akan diolah kembali untuk menghasilkan 

suatu informasi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, karena itu seorang peneliti harus dapat terampil dalam memperoleh 

data agar dapat memperoleh data yang lebih valid. Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan juga dokumentasi. 

1. Observasi, yakni mengadakan peninjauan secara langsung dilapangan untuk 

mendapatkan data yang menyangkut kondisi perusahaan, struktur 

organisasi, aktivitas perusahaan dan sejarah perusahaan. 

2. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data secara dokumentasi yang 

dilakukan dengan melihat data berupa catatan-catatan dan juga dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan perspektif keuangan, pelanggan, bisnis 

internal, dan pembelajaran & pertumbuhan. 

3. Wawancara, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

peneliti berinteraksi dengan pihak perusahaan yang berkepentingan 

langsung dan memiliki wewenang dalam bagian produksi maupun bagian 

keuangan perusahaan yakni bapak Ir. Riyanto selaku Manager Pelaksana 

pada UKM Brosem. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan laporan keuangan ataupun informasi lain. 
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E. Teknik Analisis Data 

Empat perspektif dalam BSC yang digunakan sebagai alat ukur terhadap 

kinerja perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Perspektif Keuangan, merumuskan tujuan finansial yang ingin 

dicapai organisasi di masa datang dan dijadikan dasar bagi ketiga 

perspektif lain dalam menentukan tujuan dan ukurannya. 

2. Perspektif Pelanggan, mengidentifikasikan  pelanggan  dan  segmen 

pasar dimana perusahaan akan bersaing, yang bertujuan untuk 

pemuasan kebutuhan pelanggan. 

3. Perspektif Proses Bisnis  Internal,  mengidentifikasikan  proses-

proses  yang penting bagi organisasi untuk melayani pelanggan 

(perspektif pelanggan) dan pemilik organisasi (perspektif keuangan). 

4. Perspektif  Pembelajaran  dan  Pertumbuhan,  menggambarkan  

kemampuan organisasi  untuk  menciptakan  pertumbuhan  jangka  

panjang  dengan menyiapkan  infrastruktur  bagi  ketiga  perspektif  

lainnya  agar  tujuan  dari perspektif-perspektif tersebut tercapai. 

Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan  melalui  pengukuran  perspektif 

tersebut, kemudian dilakukan analisis kinerja perusahaan yaitu untuk 

menentukan seberapa  baik  kinerja  yang  dicapai  oleh  perusahaan  pada  

periode  tertentu. 
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Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengukur Perspektif Keuangan 

Yaitu pengukuran kinerja yang ditinjau dari sudut pandang keuangan 

berdasarkan atas konsekuensi ekonomi yang dilakukan, terdiri atas : 

a. Rasio likuiditas 

Riyanto (2008) menyatakan bahwa likuiditas adalah masalah 

yang berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. 

Analisis rasio likuiditas ini dapat dilihat dari: 

1) Rasio Lancar (current ratio), rasio ini menunjukkan seberapa 

besar kemampuan aset yang dimiliki perusahaan dapat 

digunakan jika kewajiban atau utang harus dibayar pada saat 

jatuh tempo. 

Rumus : 

Current Ratio = 
           

             
 

Semakin besar nilai rasio semakin lancar perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya (Kaplan & Norton, 2000). 

2) Rasio cepat (quick ratio), dihitung dengan mengurangkan 

persediaan dari aset lancar dan sisanya dibagi dengan kewajiban 

lancar. Dikurangkan persediaan atau inventory dari perhitungan 

aset lancar karena persediaan pada dasarnya merupakan aset 

lancar yang sulit dikonversi dengan uang tunai dalam waktu 
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singkat dan biasanya juga akan terjadi kerugian jika terjadi 

likuidasi. 

Rumus : 

Quick Ratio = 
            –           

             
 

Semakin besar nilai rasio cepat, maka semakin cepat perusahaan 

dapat memenuhi segala kewajibannya (Kaplan & Norton, 2000). 

3) Rasio Kas (cash ratio), rasio menunjukkan seberapa besar kas 

yang dimiliki perusahaan benar-benar dapat digunakan untuk 

memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. 

Rumus : 

Cash Ratio = 
          

             
 

Semakin besar nilai rasio kas, maka semakin mudah perusahaan 

dalam membayar utang-utangnya. Dengan demikian, rasio kas 

dapat menunjukkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Kaplan & 

Norton, 2000). 

b. Rasio solvabilitas 

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan dilikuidasi, 

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang 

(Munawir, 2001). Selanjutnya analisis rasio solvabilitas dapat 

diartikan sebagai hasil yang diperoleh dari proses menganalisis rasio 
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yang berhubungan dengan pelunasan kewajiban serta pengembalian 

modal. Rasio solvabilitas ini dapat ditentukan dengan: 

1) Debt to Asset Ratio (rasio hutang), rasio ini menunjukkan 

seberapa besar pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh hutang 

dibanding dengan total aset yang dimiliki perusahaan. 

Rumus : 

Debt to Asset Ratio = 
            

          
      

Semakin besar nilai rasionya maka semakin besar hutang yang 

dimiliki perusahaan. Artinya, semakin besar kewajiban 

perusahaan yang harus dipenuhi kepada pihak lain (Kaplan & 

Norton, 2000). 

2) Debt to Equity Ratio (rasio hutang terhadap ekuitas), rasio ini 

menunjukkan seberapa besar pendanaan perusahaan yang 

dibiayai oleh hutang dibanding dengan ekuitas yang dimiliki 

perusahaan. 

Rumus : 

Debt to Equity Ratio = 
            

             
      

Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar utang yang 

dimilki oleh perusahaan. Artinya semakin besar kewajiban 

perusahaan yang harus dipenuhi kepada pihak lain (Kaplan & 

Norton, 2000). 
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3) Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui 

semua kemampuan selama periode tertentu dan sumber yang ada 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang, dsb (Syafri, 2008). Jenis-jenis Rasio Profitabilitas : 

1) Return On Asset (ROA), melihat sejauh mana investasi yang 

telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian 

keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi 

tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang 

ditanamkan atau ditempatkan (Fahmi, 2012). 

Rumus : 

Return On Asset = 
           

          
      

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan 

yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi 

semakin besar (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2005). 

2) Return On Equity (ROE), memperlihatkan sejauh manakah 

perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur 

tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik 

modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir, 2009). 

Rumus : 

Return On Equity = 
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Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar dana yang 

dapat dikembalikan dari ekuitas menjadi laba. Artinya semakin 

besar laba bersih yang diperoleh dari modal sendiri. ROE tinggi 

akan menyebabkan posisi pemilik modal perusahaan semakin 

kuat (Kaplan & Norton, 2000). 

2. Mengukur Perspektif Pelanggan 

Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan pada 

pesrpektif pelanggan ini antara lain sebagai berikut : 

a. Customer Retention (retensi pelanggan) 

Perbandingan  antara  konsumen yang  putus  terhadap  total 

konsumen yang  dimiliki perusahaan. 

Rumus : 
                     

               
      

Sumber : (Yuwono, dkk, 2002) 

b. Customer Acquisition (akuisisi pelanggan). 

Perbandingan antara jumlah konsumen baru dibandingkan 

dengan total konsumen. 

Rumus : 
                     

               
      

Sumber : (Yuwono, dkk, 2002) 

3. Mengukur Perspektif Proses Bisnis Internal 

Ukuran kinerja balanced scorecard yang menelusuri tentang proses 

operasi yaitu proses untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. 

Aktivitasnya meliputi pembuatan produk dan proses penyampaian produk 
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ke konsumen. Proses purnajual meliputi garansi dan aktivitas reparasi, 

perlakuan terhadap produk cacat atau rusak (Yuwono, 2007). 

Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan pada 

perspektif proses bisnis internal antara lain sebagai berikut (Karimah, 2009): 

a. Persentase produk cacat 

Rumus : 
                   

                             
        

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar risiko 

kegagalan produk yang diperoleh perusahaan. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif keempat dalam BSC mengembangkan tujuan dan ukuran yang 

mendorong  pembelajaran  dan  pertumbuhan  perusahaan.  Tujuan  yang 

ditetapkan  dalam  perspektif  finansial,  pelanggan,  dan  proses  bisnis  internal 

mengidentifikasikan apa yang harus dikuasai perusahaan untuk menghasilkan 

kinerja  yang  istimewa.  Tujuan  perspektif  pembelajaran  dan  pertumbuhan 

adalah  memberikan  infrastruktur  yang  memungkinkan  tujuan  dalam  ketiga 

perspektif  lainnya  dapat  tercapai.  Proses  belajar  dan  bertumbuh  suatu 

organisasi bersumber dari (Kaplan dan Norton, 1996), yaitu: 

a. Retensi karyawan 

Tujuan retensi karyawan adalah untuk mempertahankan selama 

mungkin para karyawan perusahaan. Para karyawan yang bekerja 

dalam jangka yang lama dan loyal membawa nilai perusahaan. Untuk 

mengetahui produktivitas karyawan dalam bekerja dalam periode 

tertentu digunakan rumus : 
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Retensi karyawan : 
                      

               
 X 100% 

Sumber: Umar (2005) 

b. Tingkat Produktivitas Karyawan 

Tujuan produktivitas karyawan untuk membandingkan keluaran 

yang dihasilkan oleh para pekerja dengan jumlah pekerja yang 

dikerahkan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Perbandingan 

antara jumlah produksi dengan total karyawan. Untuk mengetahui 

produktivitas karyawan dalam bekerja dalam periode tertentu 

digunakan rumus : 

Produktivitas karyawan : 
               

               
       

Sumber: Umar (2005) 

Tingkat produktivitas karyawan dinilai baik apabila mengalami 

peningkatan, dinilai sedang apabila fluktuatif dan dinilai buruk apabila 

mengalami penurunan selama periode penelitian. Untuk itu kriteria 

penilaian perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah terjadi 

tidaknya produktivitas untuk menciptakan pertumbuhan dan  

peningkatan  kinerja  jangka  panjang (Kaplan, 2001). 

 


