
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Objek Penelitian  

Penelitian dilakukan pada CV. SOGAN BATIK REJODANI yang beralamat pada jalan 

Palagan Tentara Pelajar KM 10, Dusun Rejodani RT01/RW01, Sariharjo, Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta . objek penelitian adalah konsumen, karyawan, pemilik 

modal, dan supplier. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kepuasan dan 

kontribusi dari masing-masing Stakeholder untuk menentukan indikator kinerja dari 

kriteria strategi, proses dan kapabilitas perusahaan serta merancang model pengukuran 

kinerja dan mengukur kinerja perusahaan berdasarkan hasil perancangan yang telah 

dilakukan.

BAB III  

 

 

 

METODE PENELITIAN 
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3.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Pada penelitian ini dilakukan identifikasi masalah yang dihadapi yaitu bagaimana 

mencari tingkat kepuasan dan kontribusi dari masing-masing Stakeholder, selanjutnya 

menentukan indikator kinerja dari kriteria, strategi, proses dan kapabilitas. Kemudian 

dengan menggunakan Analytical Hierarcy Proses (AHP) untuk melakukan pembobotan 

KPI. Dilanjutkan dengan metode Objective Matrix (OMAX) untuk mengukur kinerja 

perusahaan berdasarkan hasil rancangan yang telah dilakukan. 

3.3 Data yang Diperlukan 

 

Berdasarkan jenisnya maka data yang diperlukan ada dua macam yaitu data kuantitat if 

dan data kualitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya maka data yang diperlukan adalah 

data primer dan data sekunder. Adapun penjabarannya sebagai berikut : 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian. Data-data 

tersebut sebagai berikut : 

a. Daftar Stakeholder, data ini diperoleh pada tahap pendahuluan penelitian yaitu 

studi mengenai kondisi yang ada pada CV. SBR terkaitan dengan sistem 

pengukuran kinerjanya. 

b. Data penyebab kepuasan masing-masing Stakeholder, strategi, proses, dan 

kapabilitas yang dibutuhkan, data ini diperoleh melalui wawancara pada 

masing-masing Stakeholder yang telah teridentifikasi. 

c. Data kontribusi dari masing-masing Stakeholder dan data-data lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh melalui referensi tertentu atau literatur- litera tur 

mengenai data-data produksi dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu 

memperoleh data melalui buku-buku, literatur, diktat, dll. Adapun data sekunder 

diperoleh dengan : 

a. Internal Data 

Data yang diperoleh dari buku-buku referensi yang tersedia diperusahaan. 
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b. Eksternal Data 

Data yang diperoleh dari literatur- literatur lain dari luar perusahaan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan agar peneliti dapat menguasai teori maupun konsep dasar 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi ini dilakukan dengan membaca 

dan mempelajari dari berbagai macam sumber sebagai referensi baik dari buku, 

jurnal, ataupun laporan-laporan ilmiah yang dapat mendukung terbentuknya 

landasan teori, sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori yang kuat dalam 

analisis penelitian. 

2. Penelitian Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan secara 

langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

secara aktual. 

b. Wawancara 

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada Stakeholder untuk 

mendapatkan data yang mungkin tidak dapat diperoleh dengan metode lainnya. 

c. Data Perusahaan 

Data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dari literatur 

yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Data perusahaan ini meliputi sejarah 

berdirinya, proses produksi, dan data-data lain yang diperlukan selama proses 

penelitian. 

d. Kuisoner 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket yang berisi 

daftar pertanyaan untuk mendukung data yang lainnya. Adapun kuisioner yang 

disebar adalah kuisioner pembobotan dengan perbandingan pasangan yang 

bentuknya sedikit dirubah dari bentuk asalnya dengan pertimbangan untuk 

kemudahan pemahaman bagi responden dan kuisioner pengukuran kinerja 
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aktual. Untuk kuisioner, penentuan atribut yang ditanyakan kepada Stakeholder 

diperoleh terlebih dahulu dengan melakukan penelitian awalan sehingga 

didapatkan atribut yang sesuai dengan kepentingannya. Setelah mendapatkan 

atribut-atribut yang hendak ditanyakan, maka kuisioner disusun dan disebarkan 

kepada Stakeholder. 

3.5 Pengolahan Data 

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian, langkah 

selanjutnya adalah mengolah data tersebut agar menghasilkan solusi dari permasalahan 

yang ada. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut 

 3.5.1 Perancangan Pengukuran Kinerja dengan Performance Prism 

Dalam melakukan perancangan Pengukuran Kinerja Performance Prism, dilakukan 

beberapa proses awalan yang terdiri dari: 

1. Identifikasi Kepuasan dan kontribusi Stakeholder 

Identifikasi kepuasan dan kontribusi dari para Stakeholder dilakukan dengan 

penyebaran kuisioner kepada para Stakeholder, sehingga nantinya diperoleh data 

kepuasan dan kontribusi dari Stakeholder.  

a. Untuk kuisoner kepuasan dan kontribusi konsumen menggunakan acuan 

berupa 8 dimensi kualitas yang ditemukan oleh David A. Garvin (1987), yang 

terdiri dari Performance, Features, Reliability, Comformance, Durability, 

Serviceability, Aesthetic, dan Perceived Quality. Setelah itu kemudian dipilih 

10 konsumen secara acak untuk kemudian diwawancarai untuk mengetahui 

apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan mereka. Dari hasil wawancara 

tersebut kemudian disesuaikan dengan acuan jurnal, lalu dijadikan kuisioner 

kepuasan dan kontribusi konsumen. 

b. Sedangkan untuk kepuasan karyawan menggunakan acuan kepuasan kerja 

oleh Smith, Kendall & Hulin (dalam Luthans, 2006) yang mengemukakan 

bahwa 5 dimensi yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah pekerjaan itu 

sendiri (Work itself), supervisi (Supervise), imbalan(Pay), promosi 
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(Promotion), dan suana tempat kerja (Workers). Kemudian 10 karyawan 

dipilih secara acak untuk diwawancarai untuk mengetahui apa saja yang 

mempengaruhi kepuasan mereka terhadap perusahaan. Dari hasil wawancara 

tersebut kemudian dijadikan kuisioner kepuasan kontribusi karyawan yang 

akan disebar ke semua karyawan. 

c. Sedangkan untuk Stakeholder pimpinan, supplier dan masyarakat kriteria 

kepuasan dan kontribusinya diperoleh dengan menggunakan brainstorming 

dan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. 

2. Transformasi data dari Kepuasan dan Kontribusi ke perspektif Strategi dan Proses 

Dengan menggunakan data dari kepuasan dan kontribusi yang telah didapatkan 

sebelumnya, kemudian ditentukan stategi yang dibutuhkan agar kepuasan dan 

kontribusi Stakeholder itu dapat dipenuhi, penentuan strategi perusahaan dilakukan 

dengan cara mentransformasikan kepuasan dan kontribusi tersebut menjadi sebuah 

strategi yang cocok untuk diaplikasikan diperusahaan, penentuan strategi perusahaan 

dilakukan dengan cara brainstorming dengan pembimbing lapangan. lalu dari strategi 

tersebut kemudian dicari tahu bagaimana proses yang diperlukan untuk memenuhi 

strategi tersebut dan kapabilitas adalah apa saja yang dibutuhkan agar strategi dan 

proses yang ada dapat berjalan dengan baik. Penentuan ini dilakukan dengan 

pertimbangan kepuasan dan kontribusi Stakeholder sehingga terbentuk KPI-KPI yang 

dapat dihitung. 

3.  Penentuan Perspektif Kapabilitas 

Persepektif kapabilitas perusahaan didapatkan dengan menggunakan data-data yang 

telah dimiliki dan diukur oleh perusahaan sebelumnnya. Data ini merupakan data 

tentang usaha atau pengukuran KPI yang sebelumnya telah dilakukan oleh 

perusahaan. 

4.Identifikasi Key Performance Indikator 

Dari data-data yang didapat sebelumnya kemudian dilakukan pengolahan dengan 

setiap perspektif dari Performance Prism, maka akan didapatkan kerangka KPI 

perusahaan secara keseluruhan. 
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 3.5.2 Pembobotan dengan AHP 

Setelah mendapatkan kerangka pengukuran kinerja dengan menggunakan metode 

Performance Prism, KPI-KPI yang diperoleh kemudian akan dibobotkan dengan 

menggunakan metode AHP 

1. Perbandingan antar KPI 

Setelah KPI berhasil terbentuk maka selanjutnya akan dilakukan perbandingan antar 

KPI menggunakan metode kuisioner yang akan disebarkan kepada karyawan yang 

berpengaruh, seperti kepala bidang maupun manager, setelah didapatkan hasil dari 

perbandingan antar KPI maka akan dilakukan pembobotan pada tiap KPI. 

2. Pembobotan tiap KPI 

Pembobotan dilakukan dengan melakukan perhitungan menggunakan model AHP 

sehingga didapatkan nilai eigen untuk tiap elemen, kemudian nilai eigen tersebut 

dihitung vektornya untuk mendapatkan bobot pada setiap elemen yang ada. 

3. Menghitung rasio CR 

Perhitungan rasio konsistensi dilakukan untuk melihat inkonsistensi pada hirarki, 

jika nilai inkonsistensi ini nilainya melebihi 0,1 maka penilaian data judgement harus 

diperbaiki atau belum konsisten. 

 3.5.3 Scoring OMAX dan Traffic Light System 

Setelah mendapatkan bobot dari perhitungan AHP sebelumnya, kemudian dilakukan 

Scoring dengan menggunakan metode OMAX dan Traffic Light System untuk mencari 

tahu KPI mana saja yang belum memenuhi target yang diinginkan perusahaan. 

 3.5.4   Analisa Hasil 

pada tahap ini merupakan tahapan analisa dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah 

dilakukan, yang nantinya akan mengarah pada analisis implementasi yang akan dilakukan 

sebelum nantinya ditarik kesimpulan. 
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 3.5.5   Kesimpulan dan Saran 

Pada tahapan ini merupakan analisa dengan evaluasi terhadap penelitian yang sudah 

dilakukan, serta menjawab rumusan masalah serta tujuan dari penelitian, dan 

memberikan saran-saran implementasi atau perubahan kepada perusahaan. 
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3.6 Flowchart Penelitian 

START

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Kajian Litelatur

Pengumpulan Data

Perancangan Kerangka kerja Performance Prism

1. Identifikasi Kepuasan dan Kontribusi tiap-tiap 

Stakeholder

2. Transformasi data Kepuasan dan Kontribusi 

menjadi strategi, proses dan kapabilitas

3. Identifikasi KPI yang terbentuk

Pembobotan dengan metode AHP

1. Perbandingan antar KPI

2. Pembobotan tian KPI

3. Menghitung CR

Scoring OMAX dan Traffic Light 

System

Analisis Hasil

Kesimpulan dan saran

END

Pengolahan Data

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Kerangka Penelitian


