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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1.Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian berupa studi kasus, yaitu metode pengumpulan data dengan 

mengambil beberapa elemen dan kemudian masing-masing elemen tersebut diteliti, 

kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk elemen-elemen yang diteliti saja. 

Penelitian dilakukan pada PT. Wirakencana Sugihindah Sehati Pekanbaru dengan 

data berupa elemen-elemen yang menjadi tolak ukur dalam pengukuran kinerja, 

dengan metode Balanced Scorecard. 

3.2. Objek Penelitian  

Penelitian ini menggunakan PT. Wirakencana Sugihindah Sehati Pekanbaru 

sebagai obyek penelitiannya karena merupakan salah satu perseroan terbatas yang 

berbasis ritel furniture di kota Pekanbaru. Maka diperlukan suatu pengukuran 

kinerja yang tepat untuk diterapkan pada perseroan terbatas ini agar dapat menilai 

kinerja apakah sudah dapat dikatakan baik sesuai dengan yang diharapkan 

manajerial serta masyarakat.  

3.3. Jenis Penelitian  

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif, Menurut Mahsun (2014) penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang ditunjukan untuk menggambarkan 

(memotret) karakteristik sebuah populasi atau fenomena sektor swasta. Metode ini 

dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan 

mengimplmentasikannya. Jenis data dan analisisnya yaitu data kualitatif yang 

merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiyono, 2015).  
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Menurut Sugiyono (2015) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif 

bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia 

sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan 

disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.  

3.4. Operasional Variabel Penelitian  

Pengertian operasional variabel adalah melekatkan arti pada suatu variable 

dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur 

variabel itu. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta 

skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian dapat 

dilakukan secara benar, sesuai dengan judul penelitian. Operasional variabel 

penelitian dalam penelitian ini meliputi variable yang berkaitan dengan balance 

scorecard.  

a. Financial Perspective (perspektif keuangan) 

Tujuan strategis PT. Wirakencana Sugihindah Sehati pada perspektif ini adalah 

meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan peningkatan nilai bagi shareholder 

dan stakeholder. Indikator pengukuran dalam penilaian kinerja yang dilakukan 

oleh PT. Wirakencana Sugihindah Sehati yang ditinjau melalui perspektif 
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keuangan menggunakan tolok ukur rasio profitabilitas dan rasio pertumbuhan 

merupakan suatu alat untuk mengukur perspektif keuangan perusahaan tersebut. 

Adapun ukuran-ukuran yang digunakan dalam perspektif keuangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Profit margin adalah keuntungan bersih yang dibagi dengan penjualan bersih 

dan dinyatakan dalam presentase. Profit margin mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dari penjualan Berikut rumus yang digunakan 

untuk pengukuran profit margin: dengan rasio ekonomi dan rasio efisiensi dapat 

dihitung dengan cara berikut ini:  

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 x 100% 

Profit Margin menurut Gitman (2012:80) Net Profit Margin mengukur 

persentase dari setiap penjualan dollar yang tersisa setelah semua biaya dan 

pengeluaran, termasuk bunga, pajak dan dividen saham preferen, telah 

dikurangi. Alexandri (2008:200) adalah : “Rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih 

setelah dipotong pajak.” 

Kriteria kinerja perpestif keuangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 

TABEL 3.1 

TABEL KRITERIA PERSPEKTIF KEUANGAN 

NILAI KRITERIA 

Menurun ( -1 ) Kurang 

Konstan / Fluktuatif ( 0 ) Cukup 

Meningkat ( 1 ) Baik 

Sumber: Mulyadi (2009) 
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b. Customer Perspective (perspektif pelanggan) 

Pengukuran terkait dalam perspektif pelanggan (Kaplan dan Norton, 2000), 

yaitu:  

1. Akuisisi pelanggan  

Mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan-

pelanggan baru. Akuisisi ini diukur dengan membandingkan jumlah pelanggan 

dari tahun ke tahun. Tingkat akuisisi pelanggan dinilai kurang apabila akuisisi 

pelanggan mengalami penurunan, dinilai sedang apabila konstan dan fluktuatif 

dan dinilai baik apabila mengalami peningkatan. 

Akuisisi pelanggan∶  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛
× 100% 

2. Retensi pelanggan  

 Mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil mempertahankan pelangan-

pelanggan lama. Tingkat retensi pelanggan dinilai kurang apabila retensi 

pelanggan mengalami penurunan, dinilai sedang apabila konstan dan fluktuatif 

dan dinilai baik apabila mengalami peningkatan. 

𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 ∶  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑚𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛
 Ⅹ 100% 

Kriteria kinerja perspektif pelanggan dapat dilihat pada table sebagai 
berikut: 

TABEL 3.2 

TABEL KRITERIA PERSPEKTIF PELANGGAN 

NILAI KRITERIA 

Menurun ( -1 ) Kurang 

Konstan / Fluktuatif ( 0 ) Cukup 

Meningkat ( 1 ) Baik 

Sumber: Mulyadi (2009) 
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c. Internal bisnis perspective (perspektif proses bisnis internal) 

Mengukur bagaimana efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan 

produk atau jasa. Pengukurannya dilihat dari: 

a. Inovasi yang merupakan kreatifitas perusahaan dalam mengembangkan 

produk atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

b. Operasi yang merupakan proses menghasilkan dan menyampaikan produk 

atau jasa kepada pelanggan. 

Kriteria kinerja perspektif pelanggan dapat dilihat pada table sebagai berikut: 

TABEL 3.3 

TABEL KRITERIA PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL 

NILAI KRITERIA 

Menurun ( -1 ) Kurang 

Konstan / Fluktuatif ( 0 ) Cukup 

Meningkat ( 1 ) Baik 

Sumber: Mulyadi (2009) 

d. Learning and growth perspective (perspektif pembelajaran dan pertumbuhan) 

1. Retensi Karyawan  

Penilainan dilakukan untuk menilai tingkat komitmen karyawan yang dapat 

dinilai dari tingkat retensi karyawan. 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 =
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒓𝒚𝒂𝒘𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝑲𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 
 x 100% 
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Tingkat retensi karyawan dinilai baik apabila selama periode pengamatan 

mengalami penurunan, dinilai sedang apabila fluktuatif dan dinilai kurang 

apabila mengalami peningkatan. 

2. Pelatihan Karyawan  

Peningkatan kapabilitas karyawan dinilai dari peningkatan pelatihan/seminar 

yang diadakan baik dari dalam maupun luar perusahaan. Tingkat pelatihan 

karyawan dinilai baik apabila mengalami peningkatan, dinilai sedang apabila 

fluktuatif dan dinilai kurang apabila mengalami penurunan selama periode 

penelitian. 

Kriteria kinerja perspektif pelanggan dapat dilihat pada table sebagai berikut: 

TABEL 3.4 

TABEL KRITERIA PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN 

PERTUMBUHAN 

NILAI KRITERIA 

Menurun ( -1 ) Kurang 

Konstan / Fluktuatif ( 0 ) Cukup 

Meningkat ( 1 ) Baik 

Sumber: Mulyadi (2009) 

3.5. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi menurut Sugiyono (2015) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek, subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulanya. Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Wirakencana 

Sugihindah Sehati Pekanbaru.  

2. Sampel  

Sampel menurut Sugiyono (2015) adalah adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pegawai  

Teknik Sampel penelitian didasarkan pada sampling jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2010). adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah 

sampel, Hal ini karena seluruh sampel sesuai dengan kriteria populasi yaitu 

adalah karyawan yang memiliki peran dalam pelaksanaan Balance 

Scordecard. Teknik ini dipilih agar setiap strata atau bagian terwakili 

pendapatnya. 

Didalam PT. Wirakencana Sugihindah Sehati Pekanbaru terdapat 33 

orang karyawan yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data, yaitu data 

primer didalam penelitian. Data primer diperoleh langsung dari hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti. 

 

3.6. Sumber Data dalam Penelitian  

1. Data Primer  

Mahsun (2014) berpendapat bahwa data primer yaitu data yang diperoleh 

secara langsung dengan sumber yang ada dalam perusahaan. Data primer 
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dalam penelitian ini berupa wawancara konsumen dan pegawai pada PT. 

Wirakencana Sugihindah Sehati Pekanbaru.  

2. Data sekunder  

Mahsun (2014) berpendapat bahwa data sekunder yaitu data primer yang 

sudah diolah oleh pihak lain, misalnya laporan keuangan, neraca, laporan rugi 

laba perusahaan, laporan perubahan modal. Data sekunder yang dibutuhkan 

untuk melakukan penelitian ini adalah : laporan keuangan, data penjualan dan 

data pegawai pada PT. Wirakencana Sugihindah Sehati Pekanbaru.  

3.7. Teknik Pengumpulan Data  

1. Dokumentasi  

Yaitu peneliti mengadakan penelitian terhadap dokumen PT. Wirakencana 

Sugihindah Sehati Pekanbaru berupa laporan keuangan, jumlah karyawan, 

data yang menyangkut perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan 

pembelajaran dan pertumbuhan, serta profil perusahaan. 

2. Wawancara  

Merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis yang berhubungan 

dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Data primer diperoleh melalui 

wawancara dengan pihak terkait. Wawancara adalah salah satu teknik 

pengumpulan data, pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung 

berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai. Dan dikatakan tidak 

langsung apabila daftar pertanyaan yang diberikan dapat dijawab pada 

kesempatan lain.  
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3. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 

atau sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, 

laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, 

peraturan-peraturan ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan 

sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.  

4. Kuisioner 

Kuesioner disebar kepada karyawan PT. Wirakencana Sugihindah Sehati 

Pekanbaru masing-masing sebanyak 33 lembar. Sedangkan perhitungan 

bobot penilaian kuesioner karyawan menggunakan skala Likert. Skala 

Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap 

sesuatu. 

3.8. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh akan dihubungkan dengan 

data-data lainnya lalu diolah dan disusun secara sistematis, kemudian 

dibandingkan dengan teori-teori yang telah penulis pelajari sehingga dapat 

ditarik kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Sesuai 

dengan landasan teori yang penulis kemukakan makan teknis analisis data yang 

penulis gunakan adalah analisis deskriptif pendekatan kualitatif, yang akan 

dilakukan yaitu :  

1. Melakukan pengumpulan data perusahaan yang berhubungan dengan 

penelitian seperti gambaran umum perusahaan, sejarah singkat, lokasi 

perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, strategi perusahaan dan 

informasi-informasi lainnya yang menjelaskan kinerja perusahaan.  
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2. Data yang didapat dari lapangan ditulis dalam bentuk laporan-laporan 

terinci kemudian laporan tersebut perlu difokuskan pada hal-hal yang 

menjadi rumusan masalah penelitian.  

3. Menganalisis kinerja perusahaan dengan membandingkan kinerja 

perusahaan menggunakan metode tradisional yang berfokus pada perspektif 

keuangan dan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. 

4. Menarik kesimpulan dan saran dari penelitin yang sudah dilakukan. 

Agar lebih jelas, pengukuran kinerja usaha PT. Wirakencana Sugihindah Sehati 

Pekanbaru di ukur dalam perspektif BSC yang disesuaikan dengan data yang 

tersedia, yaitu sebagai berikut: 

TABEL 3.5 

INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KONSEP BALANCE 

SCORECARD 

Variabel Indikator Pengukuran 
Sumber 

Data 

1. Perspektif 

Keuangan 

1. Growth 

2. Sustain 

1. Perbandingan antara penjualan 

dan target . 

2. Pengukuran ini dilakukan 

dengan membandingkan besarnya 

jumlah penjualan dari tahun ke 

tahun 

Sekunder 

 

Sekunder 

2. Perspektif 

Pelanggan 

1. Market 

Share 

 

 

 

1. Mencerminkan keseluruhan 

pasar meliputi antara lain: jumlah 

pelanggan, jumlah penjualan, dan 

volume penjualan. 

Sekunder 
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2. Retensi 

Pelanggan 

 

 

 

 

3. Akuisisi 

Pelanggan 

2. Perbandingan antara konsumen 

yang putus terhadap total 

konsumen yang dimiliki 

perusahaan. 

Perbandingan antara jumlah 

Konsumen baru dibandingkan 

dengan total konsumen. 

 

Sekunder 

 

 

 

 

 

Sekunder 

3. Perspektif 

Bisnis 

Internal 

1. Inovasi 

 

 

 

 

2. Proses 

Operasi 

1. Perbandingan antara jumlah 

produk baru terhadap total produk 

yang tersedia. 

2. Diukur berdasarkan waktu 

pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan dalam proses pemesan 

barang .  

Sekunder 

 

 

 

 

 

Sekunder 

4. Perspektif 

Pembelajaran 

dan 

Pertumbuhan 

1.Produktivitas 

Karyawan 

2.Perputaran 

Karyawan 

 

3.Kepuasan 

Karyawan 

1. Perbandingan antara Penjualan 

dengan total karyawan. 

2. Perbandingan antara karyawan 

yang mengikuti pelatihan pada 

setiap tahunnya. 

3. Survey terhadap tingkat 

kepuasan karyawan meliputi: 

- terhadap pekerjaanya 

- terhadap gaji 

- terhadap atasan 

- terhadap rekan kerja 

- terhadap promosi 

Sekunder 

 

 

Sekunder 

 

 

Primer 

Sumber: Yuwono (2009) 
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a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian, yakni 

perpektif keuangan, perspektif pelanggan, perpestif proses bisnis internal dan 

perpestif pembelajaran dan pertumbuhan. 

b. Uji Kualitas Data 

Dalam penelitian ini, kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan 

instrumen dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Makna valid di sini berarti bahwa pertanyaan dalam kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk 

kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan seperti yang digunakan dalam penelitian 

ini, makna valid berarti setiap butir pertanyaan yang menyusun kuesioner tersebut 

memiliki keterkaitan yang tinggi. Ukuran keterkaitan itu sendiri dicerminkan oleh 

korelasi jawaban antar pertanyaan. Pertanyaan yang memiliki korelasi yang rendah 

dengan butir pertanyaan lain dinyatakan tidak valid. 

Dalam penelitian ini, alat uji validitas yang digunakan adalah alat uji yang 

berdasarkan pendekatan construct validity, yakni dengan melihat korelasi skor per 

item dengan skor total seluruh item (inter-item total correlation). Metode yang 

digunakan adalah teknik korelasi produk momen (moment product correlation) atau 

yang lebih dikenal dengan nama pearson correlation. Nilai korelasi yang diperoleh 

(nilai korelasi per item dengan total item yang diperoleh setelah dikorelasikan 

secara statistik per individu) lalu dibandingkan dengan nilai korelasi (r) product 

moment. Jika r-hitung lebih besar dari r-tabel berarti pertanyaan dianggap 

memenuhi kriteria validitas(Ghozali, 2005). 
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2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang berarti 

keterpercayaan, keterandalan, konsistensi dan sebagainya. Uji reliabilitas terhadap 

instrumen penelitian (kuesioner) dilakukan untuk menguji apakah hasil pengukuran 

dapat dipercaya, dalam hal ini jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas ditempuh 

dengan menggunakan metode Cronnbach’s Alpha. Kuesioner dinyatakan reliable 

jika mempunyai nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


