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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Flow Chart Penelitian  

Selesai

KPI Sesuai?

Pembobotan KPI menggunakan AHP :

- Membandingkan KPI berpasangan

- Mencari consistency rasio

- Menghitung bobot setiap KPI

Pengukuran kinerja perusahaan :

- Melakukan scoring OMAX

- Mendapatkan skor aktual dan indikator 

pencapaian total

Penilaian Kinerja metode

Traffic Light System (TLS)

Kesimpulan dan saran

Analisa dan usulan perbaikan

- Studi Pendahuluan

- Kajian Pustaka

- Wawancara

Merumuskan Masalah

Tujuan dari Penelitian

Melakukan Identifikasi terkait:

1. Kepuasan 

2. Kontribusi

3. Strategi

4. Proses

5. Kapabilitas

Penyusunan KPI

Mulai

 

Gambar 3.1. Flow Chart Penelitian
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3.2 Pengolahan Data 

3.2.1 Identifikasi Stakeholder Perusahaan dan Kebutuhan Stakeholder 

Stakeholder  yang menjadi fokus pada metode Performance Prism ini perlu 

diketahui terlebih dahulu. Menurut Adams dan Neely, Performance Prism 

merupakan metode yang menjelaskan tentang keinginan dan kebutuhan stakeholder 

perusahaan. Melalui hasil wawancara awal dengan pimpinan perusahaan, diketahui 

bahwa stakeholder PDAM Kota Malang adalah pegawai dan pelanggan. Tahap 

selanjutnya melakukan identifikasi kebutuhan stakeholder perusahaan berdasarkan 

kepuasan, kontribusi, strategi, proses, dan kapabilitas yang didapatkan melalui 

penyebaran kuesioner terbuka. 

Penentuan responden didasarkan pada teknik sampling purposive, sehingga 

responden yang dibutuhkan adalah pimpinan perusahaan di tingkatan manajer atau 

asisten manajer pada beberapa unit kerja serta berkompeten atau memahami tentang 

stakeholder perusahaan. Kemudian terkait jumlah responden yang diperlukan, 

didapatkan dengan rumus slovin. Dengan ketentuan jumlah populasi dari beberapa 

unit kerja yang lebih dominan berurusan dengan stakeholder sebanyak 10 

responden, serta dijelaskan oleh Setiwan (2007), penentuan besar margin of error 

dapat ditentukan peneliti sehingga digunakan nilai 10%. Melalui perhitungan 

didapatkan hasil 9 responden. 

𝑛 =
𝑁

𝑁 (𝑒)2 + 1
=

10

10 (0,1)2 + 1
= 9 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

3.2.2 Penentuan Key Performance Indicator (KPI) 

Dari hasil identifikasi kebutuhan stakeholder yang didapatkan dari hasil 

kuesioner sebelumnya, akan dilakukan pengelompokan jawaban hasil kuesioner 

kebutuhan stakeholder agar didapatkan data kebutuhan stakeholder secara umum. 

Tahap selanjutnya adalah penentuan Key Performance Indicator (KPI) dari setiap 

kebutuhan stakeholder yang juga akan dikonsultasikan dengan pihak stakeholder 

untuk melakukan pengecekan terkait apakah KPI yang ditentukan sudah sejalan 

dengan kebutuhan. Sehingga nantinya akan digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur kinerja. 
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3.2.3 Pembobotan KPI dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Berdasarkan KPI yang sudah ditentukan, selanjutnya akan dilakukan 

penyebaran kuesioner tertutup tentang Analytical Hierarchy Process (AHP)  yang 

berfungsi mengetahui bobot semua KPI. Responden dipilih melalui teknik sampling 

purposive, dengan kriteria responden yaitu pimpinan perusahaan di tingkatan 

manajer atau asisten manajer yang memahami pembobotan AHP.  

Tentang banyaknya responden yang diperlukan, dicari menggunakan rumus 

slovin. Diketahui jumlah populasi responden yang memahami pembobotan AHP 

sebanyak 7 responden, dengan menggunakan margin of error 10%. Didapatkan 

hasil 7 responden berdasarkan perhitungan. 

𝑛 =
𝑁

𝑁 (𝑒)2 + 1
=

7

7 (0,1)2 + 1
= 6,5 ≈ 7 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

 

Setelah hasil kuesioner dikelompokkan, kemudian dilakukan perhitungan untuk 

diketahui bobotnya dengan cara: 

1. Menggambarkan Struktur Hierarki 

2. Melakukan perbandingan matriks berpasangan  

3. Menormalkan data 

4. Menghitung nilai eigen vector dan menguji logical consistency 

5. Mengulangi tahap 2,3,4 hingga seluruh struktur hierarki mendapatkan nilai 

bobotnya. 

Sedangkan untuk pembuatan kuesioner AHP, langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan stakeholder sebagai kriteria utama yaitu pegawai dan pelanggan. 

2. Menentukan kebutuhan stakeholder  sebagai sub kriteria.  

3. Mencantumkan penjelasan mengenai arti dari angka sama seperti tabel 2.1. 

4. Melakukan perbandingan antar stakeholder. 

Tabel 3.1. Perbandingan Berpasangan antar Stakeholder 
Unsur Penilaian Unsur 

Pegawai 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pelanggan 
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5. Melakukan perbandingan berpasangan antar sub kriteria  kebutuhan 

stakeholder.  

Tabel 3.2. Perbandingan Berpasangan antar Sub-kriteria Kebutuhan 

Unsur Penilaian Unsur 

Kontribusi 

Stakeholder 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kepuasan 

Stakeholder 

 

6. Melakukan perbandingan berpasangan antar antar KPI dalam sub-kriteria 

kebutuhan stakeholder.  

Tabel 3.3. Perbandingan Berpasangan antar KPI Sub-kriteria 
KPI Penilaian KPI 

Pelatihan 

Berkala 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Adanya 

Tunjangan 

 

3.2.4 Pengukuran Kinerja menggunakan metode Objective Matrix (OMAX) 

Setelah KPI sudah diketahui bobotnya melalui metode AHP pada masing-

masing stakeholder, kemudian akan dilakukan pengukuran tingkat kinerja 

perusahaan. Pada tahap ini, diperlukan juga data dokumentasi perusahaan selama 

tahun 2019 untuk mengetahui ketercapaian pada masing-masing KPI stakeholder.  

Pengukuran kinerja perusahaan akan melalui tahap-tahap berikut: 

1. Membuat tabel target pencapaian seperti tabel 2.3., sebagai penilaian dari 

masing-masing KPI. 

2. Menetapkan nilai optimis (Level 10), realistis (Level 3), dan pesimis (Level 0) 

pada setiap KPI. Penetapan nilai menyesuaikan dengan ketentuan higher is 

better yaitu semakin besar nilai performace,  kinerja tersebut semakin menuhi 

target atau low is better yaitu semakin kecil nilai performace, kinerja tersebut 

semakin memenuhi target. 

3. Menetapkan nilai Level lainnya, dengan menggunakan persamaan rumus (3) 

4. Menghitung value dari KPI dengan cara mengkalikan Level dengan bobot dari 

perhitungan AHP sebelumnya. 

5. Mengkalkulasi nilai indeks total untuk mengetahui pencapaian dari kinerja 

perusahaan saat ini. 
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3.2.5 Penilaian Kinerja menggunakan metode Traffic Light System (TLS) 

Menggunakan OMAX, akan diketahui Level dari masing-masing KPI. 

Kemudian dari Level tersebut akan dilakukan penilaian menggunakan metode TLS 

berdarakan kategori sebagai berikut: 

a. Kategori merah artinya Level ada diantara 0 hingga 3. 

b. Kategori kuning artinya Level ada diantara 4 hingga 7. 

c. Kategori hijau arinya Level ada diantara 8 hinga 10. 

Sehingga dari penilaian tersebut, KPI yang termasuk kategori merah akan 

diproritaskan untuk dilakukan perbaikan. 

 

3.2.6 Analisa dan Usulan Perbaikan 

Analisa akan dilakukan berdasarkan dari pengukuran dan penilaian kinerja 

perusahaan, kemudian juga diberikan usulan perbaikan untuk KPI yang berada 

dalam kategori merah pada masing-masing stakeholder perusahaan.


