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BAB III 

METODE PENELITIAN 

     Metode ilmiah merupakan proses atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sehubungan 

dengan metode penelitian ini Husaini Usman dan Purnomi Setiady (1996: 42) 

menjelaskan bahwa: 

“ Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, 

yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi 

ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat 

dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian 

merupakan epistemology penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita 

mengadakan penelitian.” 

     Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian dan 

berfungsi untuk mengukur ilmiah tidaknya suatu penelitian yang dilakukan. Metode 

penelitian tersebut merupakan pedoman yang berisi cara-cara kerja dalam 

melaksanakan suatu penelitian. Kemudian dengan metode penelitian tersebut 

diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3.1 Jenis Penelitian  

     Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif bermaksud untuk memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang 

diselidiki sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 
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     Menurut Indrianto dan Supomo (2002: 88), penelitian deskriptif adalah: 

     “suatu penelitian terhadap suatu fenomena atau populasi tertentu yang 

diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasional, industri atau 

perspektif lain. Tujuan dari studi ini pada dasarnya untuk menjelaskan 

karakteristik subyek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek dalam fenomena 

tertentu, dan menawarkan ide masalah untuk pengujian atau penelitian 

selanjutnya”. 

     Penelitian deskriptif lebih terperinci karena variabel-varabel tersebut diuraikan 

atas faktor-faktornya. Penelitian ini menekankan pada penyajian data, menganalisis 

dan menginterpretasikan data sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk mengetahui 

hal-hal yang berhubungan dengan kondisi RSUD Ngudi Waluyo Kab.Blitar. 

     Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi kasus. 

Menurut Consuelo dalam Umar (2001:23) menyatakan bahwa jenis penelitian metode 

studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek selama kurun 

waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan 

kondisi masa lalu. Oleh karena itu penelitian ini lebih bertujuan untuk 

menggambarkan obyek penelitian yaitu RSUD Ngudi Waluyo Kab.Blitar yang diukur 

dengan empat perspektif Balanced Scorecard selama kurun waktu tertentu. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berupa hasil penyajian analisis dan hasil 

pengolahan data yang berkaitan dengan evaluasi kinerja pada RSUD Ngudi Waluyo 

Kab.Blitar dengan pendekatan Balanced Scorecard. 
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3.2 Ruang Lingkup Penelitian  

     Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian mengacu pada proses evaluasi 

kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard pada RSUD Ngudi Waluyo 

Kab.Blitar dengan empat perspektif yaitu: perpektif pelanggan, keuangan, proses 

bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Evaluasi kinerja tersebut 

selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan strategi 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

     Obyek penelitian yang akan diambil adalah RSUD Ngudi Waluyo Kab.Blitar, 

yang berlokasi di Jl.Dr. Sucipto No. 5 Wlingi Kab. Blitar. Obyek ini diambil karena 

RSUD Ngudi Waluyo Kab.Blitar merupakan organisasi publik yang memberikan 

pelayanan kesehatan di wilayah Kab. Blitar. Waktu Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Februari tahun 2013. 

3.4 Jenis Data  

     Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif disajikan peneliti dengan memberikan gambaran dan 

penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh. Sedangkan data kuantitatif yang 

digunakan peneliti yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap masalah yang 

diteliti dengan melakukan analisa laporan tahunan berupa data sekunder dengan 

pendekatan balanced scorecard. 
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1. Data Kualitatif 

     Data kualitatif merupakan data berupa informasi yang sangat membantu 

dalam pemecahan masalah yang dihadapi seperti data sejarah perusahaan, 

kondisi perusahaan, dll. 

2. Data Kuantitatif 

     Data kuantitatif merupakan data berupa angka-angka yang berhubungan 

dengan permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan, seperti laporan 

keuangan, data pelanggan,dll. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup : 

1. Studi Kepustakaan (library research) 

     Yaitu metode teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dan 

mempelajari teori serta pendapat para pakar dan ahli dari literatur dan sumber 

lain seperti majalah, surat kabar, jurnal, buku dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan permasalahan. 

2. Studi Lapangan 

     Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian 

secara langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 
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 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

 a. Observasi (observation) 

     Penulis melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada obyek 

penelitian untuk mengetahui karakteristik dan gambaran umum dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

 b. Wawancara (interview) 

     Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung 

kepada pihak-pihak yang dianggap penting dan berwenang dalam perusahaan 

guna memperoleh informasi secara lengkap. 

 c. Dokumentasi (documentation) 

     Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, pencatatan, 

menganalisa dan mengevaluasi secara langsung ataupun tidak langsung data-

data yang terdapat dalam perusahaan dan dapat mendukung penelitian. Data 

yang dikumpulkan melalui dokumentasi meliputi seluruh data kuantitatif yang 

dapat diukur dari keempat perspektif Balanced Scorecard. Seperti arsip 

laporan keuangan perusahaan, dan laporan lain-lainnya yang berupa angka-

angka.  
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3.6 Metode Analisis 

     Pengolahan data dilakukan setelah data yang diperlukan diperoleh secara lengkap. 

Kemudian data tersebut dianalisis secara kuantitatif namun ada yang dianalisis secara 

kualitatif.  

a. Analisis kualitatif 

     Dalam penelitian ini, data yang sudah berhasil terkumpul akan dinilai dan 

dianalisa secara kualitatif. Peneliti akan mengevaluasi tentang kejadian-kejadian 

berdasarkan data-data/ fakta yang telah diteliti. 

b. Analisa kuantitatif 

     Dalam penelitian yang menggunakan analisis pendekatan Balanced Scorecard ini, 

peneliti akan menganalisa secara kuantitatif terhadap data yang ada, yaitu: 

A. Perspektif Keuangan (Financial) 

     Balanced Scorecard tetap menggunakan perspektif keuangan karena 

ukuran keuangan sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi 

tindakan ekonomis yang sudah diambil. Ukuran kinerja keuangan 

memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan 

pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak pada peningkatan laba 

perusahaan (Kaplan dan Norton, 2000: 23). 

     Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen dan pengamatan 

langsung,saat ini perusahaan berada pada tahapan growth dalam siklus 
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kehidupan bisnis, yaitu fase dimana perusahaan memiliki produk atau jasa 

yang secara signifikan memiliki potensi pertumbuhan terbaik. Maka 

pengukuran perspektif keuangan menggunakan beberapa ukuran antara lain: 

1. ROA (Return On Asset) 

     Indikator ROA bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah aktiva yang dimiliki. Rasio ini 

dihitung menggunakan rumus : 

     
           

            
       

2. SGR (Sales Growth Rate) 

     Indikator SGR bertujuan untuk mengukur pertumbuhan penjualan 

perusahaan dengan mengukur perbedaan nilai penjualan pada periode tertentu. 

Rasio ini dihitung menggunakan rumus : 

      

  
       

3. CRR (Cost Recovery Rate) 

     Indikator CRR menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan 

menutup biayanya dengan penghasilan yang mereka dapatkan (revenue). 

Rasio ini dihitung menggunakan rumus : 
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B. Perspektif Pelanggan (Customer) 

Perspektif pelanggan diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelanggan 

menilai produk atau jasa serta perusahaan secara keseluruhan sehinggan 

informasi tentang pelanggan dapat digunakan untuk menentukan strategi 

selanjutnya (Luis dan Biromo, 2007: 27). Perspektif pelanggan diukur dengan : 

1. Customer Acquisition 

     Indikator ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh pelanggan 

baru yang membuka perusahaan untuk memperoleh tambahan pendapatan. Rasio 

ini dihitung menggunakan rumus : 

              

               
       

2. Customer Retention 

     Indikator ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga hubungan 

dengan pelanggan  sehingga semakin besar peluang memiliki cakupan pelayanan. 

Rasio ini dihitung menggunakan rumus : 
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3. Customer Complain 

     Indikator ini menunjukkan sejauh mana pelanggan merasa puas atau tidak 

terhadap produk dan layanan perusahaan. Rasio ini dihitung menggunakan 

rumus:  

                  

               
       

 

C. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process)  

Pada perspektif ini perusahaan mengidentifikasi proses-proses bisnis yang 

penting untuk mencapai tujuan peningkatan nilai bagi perusahaan. Untuk 

mengukur perspektif proses bisnis internal pada rumah sakit, digunakan  

1. BOR (Bed Occupation Ratio) 

     Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya penggunaan tempat tidur. 

Rasio ini dihitung menggunakan rumus: 

                  

        
       

2. BTO ( Bed Turn Over) 

     Indikator ini untuk mengukur frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 

satuan waktu. Rasio ini dihitung menggunakan rumus: 
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3. TOI ( Turn Over Interval) 

     Indikator ini untuk mengukur rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati 

saat ke saat sampai terisi berikutnya. Rasio ini dihitung menggunakan rumus : 

∑                  ∑               

                               
       

4. GDR (Gross Death Rate ) 

     Indikator ini digunakan untuk menilai angka kematian umum untuk setiap 

1000 penderita keluar. Rasio ini dihitung menggunakan rumus : 

                             

                               
       

5. NDR ( Net Death Rate ) 

     Indikator ini untuk menilai angka kematian di atas 48 jam setelah dirawat 

untuk setiap 1000 penderita keluar. Rasio ini dihitung menggunakan rumus : 

                         

                               
       

6. ALOS ( Average Length of Stay) 

     Indikator ini untuk menunjukkan rata-rata lama rawat seorang pasien. Rasio ini 

dihitung menggunakan rumus :  
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D. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Perspektif pertumbuhan dan pembelajran dalam organisasi sektor publik 

difokuskan untuk terus melakukan perbaikan dan menambah nilai bagi 

pelanggan dan stakeholdernya. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini 

diukur menggunakan :  

1. Employee Training 

     Indikator ini untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan 

pengetahuan pegawai agar kompeten dalam menjalankan tugasnya. Rasio ini 

diukur menggunakan rumus : 

                 

              
       

    2. Rata-rata biaya pendidikan per karyawan 

     Indikator ini untuk menunjukkan tingkat perputaran pegawai sebagai bukti 

kepuasan dan komitmen pegawai. Rasio ini diukur menggunakan rumus : 
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3.7 KERANGKA PENELITIAN 

     Kerangka penelitian merupakan arah pemikiran dari penelitian yang akan 

dilakukan. Berdasarkan teori dan metode penelitian, maka kerangka penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 
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      Dari kerangka tersebut menggambar, bahwa penelitian diarahkan untuk  

terlebih dahulu menganalisis lingkungan eksternal untuk membantu 

menentukan Criticall Success Factor . Selanjutnya mengetahui kinerja RSUD 

Ngudi Waluyo Kab.Blitar dengan melihat: (1) standar atau alat ukur yang 

dipergunakan saat ini ; (2) dari strategi pengukuran kinerja balanced scorecard 

yang meliputi empat indikator yaitu indikator kinerja keuangan, kinerja 

pelanggan, kinerja proses bisnis internal, serta kinerja pertumbuhan dan 

pembelajaran. Tinggi rendahnya tingkat kinerja perusahaan saat ini dan dimasa 

depan sangat dipengaruhi sejauh mana intensitas perhatian pada empat variabel 

kinerja tersebut. Tingkat kinerja RSUD Ngudi Waluyo Kab.Blitar yang diukur 

dengan kemampuan melakukan proses penyeimbangan atas empat pendekatan 

dalam balanced scorecard. Keseimbangan dalam hal ini berkaitan dengan 

keseimbangan antara pengukuran eksternal (pemegang saham dan pelanggan) 

dan internal (proses bisnis internal, inovasi, serta pertumbuhan dan 

pembelajaran). Selain itu juga menyangkut keseimbangan hasil usaha masa lalu 

dengan pengukuran yang mendorong kinerja masa depan. Performance 

perusahaan juga dinilai sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan 

perbaikan proses bisnis secara terus-menerus. 

 Setelah mengetahui kinerja RSUD Ngudi Waluyo Kab.Blitar maka dapat 

diketahui kekuatan dan kelemahan untuk selanjutnya dapat ditentukan alternatif 

strategi untuk menunjang  pertumbuhan  RSUD Ngudi Waluyo Kab.Blitar. 

 


