
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
3.1 Metodologi Penelitian 

Alur penelitian menguraikan tahapan atau alur penelitian yang dijalankan, 

mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan penelitian. Adapun 

Metodologi penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Mulai

Studi Literatur dan Observasi Pendahuluan

Identifikasi Masalah

Menetapkan Tujuan

Pengumpulan Data

- Profil Perusahaan

- Visi dan Misi Perusahaan

- Struktur Organisasi

- Proses Produksi

- Data Produksi 

Analisa 

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Merumuskan  Masalah

Pengolahan Data

Metode KPI (Key Performance Indicators)

 

Gambar 3.1 Flowchart Alur Penelitian 
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 Metodologi penelitian mempunyai peranan sangat penting dalam 

penelitian tugas akhir, karena pada metodologi penelitian ini menggambarkan 

langkah langkah secara sistematik yang dilakukan dalam memecahkan 

permasalahan yang diangkat. Dengan metodologi yang sistematis dan baik maka 

akan memberikan penyelesaian yang tepat sesuai dengan permasalahan yanga ada. 

 

3.2 Studi Literatur dan Observasi Pendahuluan 

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan teori, ilmu, data, atau 

informasi sebanyak mungkin yang berhubungan dengan pengukuran kinerja di 

CV. Bunda Bakery menggunakan metode Performance Indicator. Sementara 

observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui permasalahan atau kondisi 

sebenarnya di tempat penelitian, yaitu CV. Bunda Bakery dengan cara mengamati 

situasi dan kondisi yang terjadi di perusahaan saat ini serta mempelajari profil 

perusahaan. Selain itu, observasi pendahuluan dilakukan dengan cara diskusi 

dengan pihak pengelola CV. Bunda Bakery mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan pengukuran kinerja serta tujuan pengukuran kinerja itu sendiri. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini setelah dilakukannya studi literatur dan observasi 

pendahuluan peneliti mulai mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang ada 

pada objek penelitian yang sedang dilakukan saat ini. 

 

3.4 Merumuskan Masalah 

Identifikasi terhadap permasalahan yang terdapat di CV. Bunda Bakery 

dirumuskan untuk mencari penyebab timbulnya masalah agar masalah yang 

dibahas dapat lebih terfokus sehingga memudahkan dalam penelitian dan tidak 

terjadi  penyimpangan.   

 

3.5 Menetapkan Tujuan 

Tahap ini merupakan tahap penetapan tujuan (objective) untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan masing-masing stakeholder (stakeholder satisfaction) 

dengan melihat stakeholder contribution. Penetapan tujuan ini dilakukan dengan 
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mengelompokkan  stakeholder  satisfaction  dan stakeholder  contribution    yang 

sama ke dalam tujuan bisnis yang teridentifikasi kemudian divalidasi dan 

dikonfirmasi dengan pihak pengelola CV. Bunda Bakery melalui wawancara. 

Objective tersebut kemudian disaring dengan strategi, proses, atau kapabilitas 

yang diidentifikasi pada tahap selanjutnya. Jika objective tersebut tidak memiliki 

strategi, proses, atau kapabilitas, objective tersebut dihapus karena berarti tidak 

dapat diterapkan.  Kemudian  tujuan  penelitian  ditetapkan  dari  perumusan 

masalah  yang  telah  diidentifikasi.  Tujuan  penelitian  berguna  untuk mengukur 

target yang ditetapkan telah tercapai. 

 

3.6 Pengumpulan Data  

 Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data langsung dengan cara 

melakukan wawancara kepada pemilik dan pekerja CV. Bunda Bakery data yang 

diambil peneliti yaitu profil perusahaan, Visi dan Misi perusahaan, Struktur 

Organisasi, dan Data Produksi. 

 

3.7  Pengolahan Data Metode KPI (Key Performance Indicators) 

 Setelah data ditetapkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan metode Key Performance Indicators dan perhitungan tabel KPI. 

Tabel KPI memiliki dua sukses faktor yaitu : 

1. Sukses Faktor Pencapaian Keuntungan, memiliki empat indikator yaitu : 

a. Pemenuhan Permintaan, dengan cara melakukan pengambilan data 

permintaan dan data total produksi, lalu dijumlahkan. Setelah 

dilakukan penjumlahan maka jumlah total produksi di bagi jumlah 

permintaan dan dikali 100%. 

b. Pengurangan Waste, dengan cara 100% dikurang dari jumlah realita. 

c. Pengomtimalan Biaya Bahan Baku, dengan cara jumlah sasaran dibagi 

dengan jumlah realita lalu dikali 100%. 

d. Efisiensi terhadap penggunaan bahan baku ( Tepung), dengan cara 

jumlah sasaran dibagi jumlah realita lalu dikali 100%. 
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2. Sukses Faktor Meningkatkan Produktifias, Memiliki 5 indikator yaitu : 

a. Mengikuti Pelatihan, dengan cara jumlah realita dibagi dengan jumlah 

sasaran dikali 100%. 

b. SDM yang memiliki keahlian dalam pembuatan kue, dengan cara 

pencariannya adalah jumlah realita dibagi dengan jumlah sasaran 

dikali 100%. 

c. Penambahan Alat Produksi, produksi dengan cara jumlah realita dibagi 

jumlah sasaran dikali 100%. 

d. Peningkatan Jenis Kue, dengan cara jumlah realita dibagi jumlah 

sasaran dikali 100%. 

e. Ketepatan Waktu, dengan cara jumlah realita dibagi jumlah sasaran 

dikali 100%. 

 

3.8 Analisa 

Tahap selanjutnya adalah tahap analisis, dimana hasil pengolahan data 

diulas serta dilakukan analisis terhadap perancangan pengukuran kinerja 

perusahaan. 

 

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Setelah diperoleh pemecahan masalah, langkah selanjutnya adalah 

menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data mengenai perancangan 

pengukuran kinerja di CV. Bunda Bakery menggunakan metode Key Performance 

Indicator sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Langkah 

ini juga memberikan saran kepada pihak perusahaan atau masyarakat terkait 

penelitian yang telah dilakukan. 

 


