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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini

menggunakan pendekatak kualitatif sebagai metode penelitian. Pendekatan ini

menitiberatkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi penulis. Menurut Finlay

dalam Sari (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting

tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan

memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadi?. Jadi

riset kualitatif adalah berbasis pada konsep ‘going exploring’ yang melibatkan in-

depth dan case study atas sejumlah kasus atau kasus tunggal. Menurut Kirk dalam

Zakaria (2011) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang

secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan kawasannya

sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam

peristilahannya.

Jadi, pendekatan kualitatif pada penelitian ini adalah dengan metode studi

kasus. Menurut Yin dalam Kusmawan (2013) studi kasus merupakan strategi yang

lebih sesuai apabila pokok pertanyaan penilaian berkenaan dengan How atau Why,

dan bila penelitiannya hanya memiliki peluang kecil atau tidak berpeluang sama
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sekali untuk melakukan kontrol terhadap serangkaian peristiwa kontemporer (masa

kini) dalam konteks kehidupan yang nyata.

3.2. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis membatasi

penelitian ini agar sesuai dengan tujuannya, batasan penelitian ini meliputi:

1. Penelitian hanya terbatas pada tahap perancangan pengukuran kinerja dengan

metode balanced scorecard sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pada

penelitian ini.

2. Penelitian ini menyusun bobot prioritas kinerja dengan menggunakan Analytical

Hierarchy Process pada PT Kuroma Engineering.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini, terdapat beberapa jenis

data yang meliputi:

1. Data primer: merupakan data yang berasal atau diperoleh langsung dari

sumbernya (tanpa ada perantara). Bisa melalui wawancara dengan pihak yang

terkait ataupun data dari observasi langsung dilapangan. Wawancara tersebut

dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan data penelitian

yang dilakukan pada pimpinan perusahaan serta observasi langsung pada

perusahaan untuk mengamati proses bisnis perusahaan.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI
PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA  ...

DEWI ANISA RACHMAN



53

2. Data sekunder: merupakan data berupa dokumen-dokumen dari sumber yang lain.

Dengan kata lain, data-data yang tersedia bukan hasil observasi langsung oleh

peneliti melainkan data yang berasal dari buku, skripsi, internet dan studi literatur

lainnya.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, prosedur pengumpulan data meliputi:

1. Studi literatur

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data melalui literatur-literatur yang

berhubungan dengan penelitian ini.

2. Studi lapangan

Dalam studi lapangan, terdapat tiga macam prosedur pengumpulan data meliputi:

a. Wawancara

Dalam tahap ini, peneliti menggali segala informasi mengenai profil dan

latar belakang organisasi melalui wawancara dengan pihal-pihak yang

terkait dengan penelitian ini.

b. Observasi

Pada penelitian ini, observasi lapangan bertujuan untuk mengamati proses

bisnis yang ada pada organisasi. Dan juga mencatat data-data selama

observasi di lapangan untuk kelengkapan data penelitian.
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c. Dokumentasi

Pengumpulan data untuk dokumentasi ini meliputi, data-data kinerja

organisasi pada tahun sebelumnya, laporan keuangan, serta profil

organisasi.

3.5. Teknik Analisis

Pada tahap analisis ini, dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan pada

penelitian ini meliputi:

1. Tahap Penelitian Awal

Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa tahap meliputi:

a. Tahap awal dalam penelitian ini adalah identifikasi rumusan masalah serta

tujuan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberi arah dan

membatasi penelitian agar berjalan secara sistematis sesuai dengan rumusan

dan tujuanya.

b. Melakukan studi lapangan dan studi literatur yang terkait dengan apa saja

yang dibutuhkan pada penelitian ini. Studi lapangan ini bertujuan untuk

mengumpulkan data dan mencari informasi melalui wawancara dengan

narasumber (pimpinan PT Kuroma Engineering) dan data-data mengenai

profil dan kinerja organisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Melakukan identifikasi sistem pengukuran kinerja yang digunakan

perusahaan pada tahun sebelumnya dan yang sedang digunakan saat ini.

Hasil dari identifikasi tersebut digunakan sebagai latar belakang dan bahan
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pertimbangan untuk membuat perancangan sistem pengukuran kinerja

dengan metode Balanced Scorecard.

2. Tahap Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja

Pada tahap perancangan ini akan disusun beberapa metode yang meliputi:

a. Tahap Perancangan Balanced Scorecard

Pada tahap perancangan BSC, diperlukan identifikasi terhadap visi, misi

dan strategi organisasi. Perumusan visi dan misi ini bertujuan untuk

mengidentifikasi kebutuhan dan faktor-faktor yang mendukung misi, serta

rencana-rencana yang akan dilakukan. Sedangkan strategi yang merupakan

pernyataan apa yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai

keberhasilan, didapatkan dari misi dan hasil penilaian fondasi organisasi

yang didapat dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan.

b. Tahap Penyusunan Indikator Kinerja

Menurut Kaplan dan Norton dalam Sari (2010) ukuran strategis adalah

ukuran yang menetapkan strategi yang dirancang untuk mencapai

keunggulan kompetitif. Di dalam BSC ada dua jenis ukuran, (1) lag

measures merupakan ukuran yang menggambarkan apa yang dihasilkan

(outcome), (2) lead measures adalah ukuran-ukuran yang menjadi pemicu

outcomes dimasa yang akan datang. Dan BSC yang baik harus memiliki

kedua ukuran tersebut Imelda (dalam Sari, 2010). Dari ukuran-ukuran

stretagis tersebut, baik lag measures dan lead measures keduanya harus

dihubungkan dengan empat perspektif dari BSC. Metode ini dikenal dengan
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identifikasi KPI (Key Performance Indicators). Menurut Vanany (dalam

Sari, 2010) KPI merupakan ukuran kinerja yang dapat diukur dan mampu

merepresentasikan strategi objektif yang hendak dicapai.

c. Tahap Validasi Key Performance Indicators (KPI)

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui sasaran dan ukuran apa saja yang

dibutuhkan untuk pengukuran kinerja di PT Kuroma Engineering yang

sesuai dengan BSC. Validasi rancangan awal ini dilakukan oleh pimpinan

PT Kuroma Engineering.

d. Tahap Pembobotan KPI dengan AHP

Setelah KPI divalidasi oleh pimpinan PT Kuroma Engineering, kemudian

dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data

dilakukan dengan cara memberikan kuisioner dalam bentuk pembobotan

atas sasaran strategis dan KPI yang telah divalidasi. Proses pembobotan

sasaran strategis dan KPI tersebut dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Hal

ini ditujukan untuk merangking sasaran strategis dan KPI yang memiliki

kontribusi besar sampai terkecil pada perusahaan. Selanjutnya pengolahan

data untuk pembobotan AHP dibantu dengan software Expert Choice.

Pembobotan AHP ini harus mempunyai syarat konsistensi 10%.

3. Tahap Analisis Data

a. Tahap analisis data

Pada tahap ini, dibahas mengenai interpretasi data dan analisa data untuk

perbaikan kinerja dari data yang menunjukkan kinerja kurang baik.
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b. Tahap penarikan kesimpulan dan saran

Pada tahap akhir ini, akan ditarik kesimpulan secara menyeluruh dari

penelitian ini.  Selanjutnya dari hasil seluruh kesimpulan, akan diajukan

saran-saran yang sekiranya dapat digunakan untuk perbaikan kinerja

ataupun bahan pertimbangan untuk sistem pengukuran kinerja pada tahun

berikutnya.

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, secara ringkas dapat

digambarkan pada diagram alur sebagai berikut:
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