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BAB III 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Banyumas. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui risiko operasional dalam 

proses distribusi air ke pelanggan. Adapun objek penelitian ini adalah departemen 

Badan Pengawas Internal (BPI) dan departemen Penelitian dan Pengembangan 

(Litbang).    

 

3.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah ini bertujuan untuk mengetahui kriteria apa saja yang 

mempengaruhi perusahaan daerah air minum dalam pengambilan keputusan serta 

melakukan identifikasi risiko apa saja yang terdapat dalam lingkup kriteria 

pengambilan keputusan. Setiap risiko yang terjadi dapat dihasilkan dari berbagai 

sumber risiko.  

 

3.3 Jenis Data 

Data data yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan data primer dan data 

sekunder.  

 

9. Data primer 

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumbernya. Data ini 

harus didapatkan melalui narasumber atau expert yang dijadikan sebagai 

sarana untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini menggunakan data primer 

untuk mendapatkan informasi langsung mengenai risiko dan sumber risiko 

pada departmen Litbang dan BPI melalui wawancara, kuisioner dan dengan 

beberapa stackholder yang bertanggung jawab langsung dengan operasional 

Perusahaan Daerah Air Minum.  
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10. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh dan data 

diperoleh melalui sumber lain seperti buku, jurnal, laporan perusahaan dan 

data sekunder bersifat sebagai pendukung keperluan data primer.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 

 

1. Wawancara 

Wawancaa dilakukan dengan stackholder Perusahan Daerah Air Minum 

(PDAM) Banyumas di bagian Departement Litbang dan BIP.  

 

2. Kuisioner 

Kuisioner merupakan alat pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan 

tertulis kepada objek penelitian. Tujuan dari kuisioner ini adalah untuk 

mengetahui risiko operasional perusahaan, hubungan antar risiko, dan bobot 

dari setiap risiko dengan melakukan perbandingan berpasangan yang 

didapatkan berdasakan penilaian expert.  

 

3. Studi pustaka 

Studi pustaka digunakan untuk mendukung data penelitian yang dilakukan 

bersumber dari buku, jurnal dan laporan perusahaan.  

 

3.5 Metode Pengolahan Data 

 

Data mentah yang telah diambil akan memasuki tahap pengolahan data. Maka 

setelah data tersebut siap untuk diolah dengan berdasarkan berikut : 

1. Penyusunan Model ANP 

Penyusunan model dilakukan untuk menentukan hubungan antar risiko dan 

mengetahui antar risiko disetiap kriterianya dan menggunakan software 

superdecison sebagai model untuk mengolah data dari penelitian ini.   
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2. Perbandingan berpasangan 

Model ANP yang telah dirancang selanjutnya digunakan untuk menyusun 

kuisioner 1 dan kuisioner 2 yang berisikan perbandingan berpasangan antar 

risiko.  

 

3. Output Model 

Setelah data kuisioner tersebut dimasukkan ke dalam model ANP, maka 

outputnya adalah berupa ranking dari risiko tersebut.  
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3.6 Alur Penelitian  

 

 

Gambar 3. 1.Alur Penelitian 
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Berdasarkan alur penelitian yang telah di gambarkan sebelumnya, tata cara dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Mulai 

Penelitian mulai dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari dosen 

pembimbing dan perusahaan untuk melakukan penelitian di Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas. 

 

2. Identifikasi Masalah 

Dalam melakukakan operasional untuk melakukan distribusi air dari sumber air 

kemudian diolah di pengolahan air terdapat risiko terjadinya air kecil atau air 

mati. Maka perlu dilakukan penerapan manajemen risiko operasional secara 

sistematis untuk mengidentifikasi dan mengaalisis risiko yang berkaitan dengan 

operasional distribusi air.  

 

3. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dilakukan dengan tujuan agar penelitian tetap terfokus pada 

batasan masalah yang sudah diterapkan. 

 

4. Menentukan tujuan penelitian 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui tujuan penelitian agar didapatkan hasil 

sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.  

 

5. Studi literatur 

Tahapan studi literatur adalah mencari sumber-sumber penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan teori-teori dan referensi penelitian sebelumnya untuk 

menjadi penguat penelitian yang dilakukan. Studi literatur ini dibagi menjadi 

dua bagian yaitu deduktif dan induktif.  

 

6. Identifikasi risiko 

Tahap identifikasi risiko dilakukan dengan wawancara kepada beberapa 

stackholder perusahaan untuk mengetahui risiko apa saja yang mempengaruhi 
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operasional perusahaan. Risiko yang di identifikasi terdiri dari kemungkinan 

terjadi, penyebab, dampak risiko yang ditimbulkan.  

 

7. Analisis risiko 

Analisis risiko bertujuan untuk menganlisis apakah risiko yang sudah di 

identifikasi termasuk risiko yang mempengaruhi operasional perusahaan dan 

membentuk cluster risiko ke dalam kriteria dan sub kriteria.  

 

8. Mengidentifikasi hubungan antar kriteria 

Kemudian dilakukan tahapan identifikasi hubungan antar kriteria-kriteria, 

kriteria-subkriteria dan sub kriteria-subkriteria untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing kriteria dan subktiteria terhadap operasional.  

 

9. Merancang dan menyebarkan kuisioner 

Setelah mengetahui kriteria dan sub kriteria yang mempengaruhi operasional 

dan hubungan antar risiko yang telah di indentifikasi, maka selanjutnya 

membuat kuisioner pembobotan atau kuisioner pairwise comparison. Kuisioner 

ini kemudian diberikan kepada expert untuk dilakukan pembobotan.  

 

10. Mengolah data dengan Metode Analytic network process 

Tahapan pengolahan data kemudian dilakukan setelah semua data telah cukup 

untuk diolah dengan menggunakan software Super Decision dengan 

memasukkan hasil kuisioer yang telah di isi sebelumnya hingga hasilnya 

konsisten. Pengolahan data yaitu unweighted supermatrix, weighted 

supermatrix, limiting supermatrix.  

 

11. Menganalisis hasil pengolahan data (Rangking Risiko) 

Setelah data diolah dengan software super decision didapatkan hasil bobot 

risiko dari yang terbesar hingga yang terkecil, kemudian dianalisis untuk 

dilakukan perangkingan untuk menentukan prioritas mitigasi. Perangkingan ini 

dapat dilihat dari hasil Limiting supermatrix.  
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12. Menyusun Strategi Mitigasi risiko 

Strategi mitigasi dilakukan setelah diketahui risiko yang paling mempengaruhi. 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan diskusi terkait dengan mitigasi untuk 

mengurangi dampak risiko yang terjadi pada perusahaan.  

 

13. Pembahasan 

Pada tahapan ini membahas mengenai hasil risiko yang telah di identifikasi, 

dianalisis, diukur dan di evaluasi.  

 

14. Kesimpulan dan Saran 

Tahap kesimpulan dan saran berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap 

perusahaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

 

15. Selesai  

  


