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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Menurut Husen Umar (2005:303), objek penelitian menjelaskan tentang 

apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan 

penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap 

perlu. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2009:38) pengertian objek penelitian 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian 

adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk 

mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang 

berbeda. Objek dari penelitian ini adalah RSUD Cibabat, dengan menggunakan 

data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan (annual report), dan data 

primer menggunakan Kuesioner, Wawancara, dan Observasi. 

3.2 Definisi Operasional Variabel  

Menurut Sugiono (2007), “Variabel penelitian pada dasarnya adalah 

sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hak tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan”. Operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang 

mempunyai penjabaran dari variabel yang diterapkan dalam sesuatu penelitian 

dan dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang ingin diteliti secara 

jelas dapat diterapkan indikatornya, artinya data yang diambil adalah data yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang diteliti. 

Operasional variabel penelitian dalam penelitian ini meliputi variabel 

yang berkaitan dengan balance scorecard. 

Menurut Kaplan dan Norton (1992), balance scorecard meliputi ukuran 
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ukuran keuangan dan non keuangan yang terdiri atas : 

a. Perspektif keuangan, yaitu mengukur kinerja perusahaan pada sisi 

financial atau keuangan. Pengukurannya dilihat dari siklus hidup bisnis 

perusahaan dan dengan menggunakan skala rasio.  

c. Perspektif pelanggan, yaitu mengukur kinerja perusahaan pada sisi 

pelanggan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelanggan Perspektif 

proses bisnis internal, yaitu perspektif yang mengukur bagaimana 

efektifitas dan efesiensi perusahaan dalam menghasilkan produk atau 

jasa.  

d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu perspektif yang 

mengukur kinerja perusahaan dari sisi sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh perusahaan.  

Tabel 3.1 

Tabel Operasional Variabel 

 

No 

 

Variabel Konsep 

 

Indikator 

 

Skala 

1. 

 

 

Perspektif 

Pembelajaran dan 

Pertumbuhan 

 

Perspektif yang 

mengukur kinerja 

perusahaan dari sisi 

sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

1. Kepuasan Terhadap Gaji 

2. Kepuasan terhadap promosi 

3. Kepuasan terhadap atasan 

4. Kepuasan terhadap teman 

kerja 

5. Kepuasan terhadap 

pekerjaan sendiri 

Ordinal 

 

2. Perspektif Proses 

Bisnis Internal 

 

Perspektif yang 

mengukur bagaimana 

efektifitas dan efesiensi 

perusahaan dalam 

menghasilkan produk 

atau jasa.. 

1. Sarana dan Prasarana 

2. Proses 

Ordinal 

3. Perspektif Pelanggan 

 

Mengukur kinerja 

perusahaan pada sisi 

pelanggan. Faktor-

faktor yang 

berhubungan dengan 

pelanggan 

1. Wujud Fisik 

2. Keandalan 

3. Daya Tanggap 

4. Jaminan 

5. Empaty 

Ordinal 

 

4. Perspektif Keuangan  Mengukur kinerja 

perusahaan pada sisi 

financial atau 

keuangan. 

Pengukurannya dilihat 

dari siklus hidup bisnis 

perusahaan dan dengan 

1. Rentabilitas 

2. Likuiditas 

3. Solvabilitas 

4. Cost Recovery Rate 

Rasio 
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menggunakan skala 

rasio. 

 

 

3.3       Metode Penelitian 

Menurut Wahyudin Rajab (2009) desain penelitian adalah suatu 

rencana, struktur, dan strategi untuk menjawab permasalahan, yang 

mengoptimasi validitas. Rancangan disusun sedemikian rupa sehingga 

menuntun peneliti memperoleh jawaban dari hipotesis. 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti kali ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2009 : 11) metode deskriptif merupakan 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel (independen) atau lebih tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan keadaan objek yang 

diteliti berdasarkan faktor-faktor yang ada, dengan cara mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan, kemudian membuat analisa, mengambil kesimpulan 

dan memberi saran. 

Penelitian ini menggunakan alur penelitian gabungan (mixed method) 

antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Bryman (2010) 

penggabungan kedua metode digunakan sebagai salah satu cara proses 

triangulasi penelitian untuk cek silang sehingga diharapkan menghasilkan 

temuan yang sama. Dalam menerapkan mix methods, peneliti menggunakan 

pendekatan berurutan (sequential). 

Alur desain penelitian antara metode kualitatif dan kuantitatif yang 

digunakan dalam mix method penelitian ini terdiri dari dua tahap mulai dari 

pendekatan kuantitatif sampai kualtitatif. Berikut ini deskripsi desain penelitian 

sequential mixed method adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

                           Tahapan metode penelitian gabungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan Kuantitatif 

Kuesioner 

Pengumpulan Data 

Laporan 

Keuangan 

Pengolahan Data 

Destkiptif 

Tahapan Kualitatif 

Dokumentasi 

Pengumpulan Data 
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Tahap I (satu) menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan ini 

untuk mengukur 4 perspektif dalam balance scorecard, pada perspeksif 

keuangan menggunaka analisis rasio kinerja keuangan. sedangkan pada 

perspektif pelanggan, bisnis, internal, dan pertumbuhan menggunakan 

kuesioner.  

Tahap II (dua) desain penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuanlitatif. Dimana pendekatan ini untuk mengukur 4 perspektif dengan 

menggunakan metode wawancara secara langsung kepada karyawan maupun 

pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu pendekatan ini 

menggunakan metode observasi untuk melihat dan mengamati langsung objek 

penelitian. 

3.4 Metode Penentuan Sampel 

Sugiyono (2009) mengatakan Proses pengambilan sampel merupakan 

proses yang sangat penting, proses pengambilan sampel harus dapat 

menghasilkan sampel yang tepat dan akurat. Sampel yang tidak tepat dan tidak 

akurat akan memberikan kesimpulan penelitian yang tidak diharapkan atau 

dapat menghasilkan kesimpulan yang salah bahkan menyesatkan. 

Metode penetuan sampel yang digunakan yaitu metode pemilihan 

sampel berdasarkan kemudahan (Convience sampling). Metode ini memilih 

sampel dari elemen yang datanya mudah diperoleh peneliti. Elemen yang 

dipilih sebagai subyek sampel tidak terbatas sehingga peneliti memiliki 

kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan  mudah. Selain itu, 

Convience sampling berarti unit sample yang ditarik mudah dihubungi, tidak 

menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif. 

Sedangkan untuk pengambilan sampel sesuai dengan teori menurut 

Frankel & Wallen (1993) menyarankan bahwa besar sampel minimum untuk 
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penelitian dsekriptif sebanyak 100. Maka dari itu dalam penelitian ini 

mengambil sampel sebanyak 100 untuk masing-masing perspektif dengan 

menggunakan kuesioner. 

 

 

 

 3.4 Teknik Pengumpulan data  

3.4.1 Kuesioner 

 Untuk variable-variabel pada perspektif pelanggan, proses internal dan 

pertumbuhan dan pembelajaran, jenis data yang digunakan adalah data 

primer, dalam hal ini menggunakan instrument kuisioner. Data primer ini 

diperoleh langsung dari responden berupa jawaban terhadap pertanyaan 

dalam kuesioner. 

3.4.2 Analisis Rasio Kinerja Keuangan 

 Untuk variabel perspektif keuangan jenis data yang digunakan adalah 

data sekunder, berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Bagian 

Keuangan RSUD Cibabat. 

3.4.3 Wawancara  

 Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disiapkan sebelum tanya-jawab berlangsung dengan 

informan. Metode wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah 

informan kunci yang dianggap mengetahui tentang kinerja keuangan, 

karyawan, manajemen, dan program BPJS Kesehatan. seperti Kepala Bagian 

Keuangan, Kepala Bagian Kepegawaian, Direktur Rumah Sakit. Di samping 

itu juga dilakukan wawancara terhadap pasien. 

  3.4.4 Observasi 

 Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung ke lokasi penelitian sehingga berada bersama dengan objek yang 

dikelilinginya untuk mendapatkan gambaran dan pengamatan yang jelas. 

3.4.5 Dokumentasi 
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Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu 

dokumen sangat diperlukan dalam menunjang penelitian, dokumen-dokumen 

tersebut diantaranya adalah rekaman hasil wawancara antara peneliti dengan 

pihak-pihak terkait yang diwawancarai dan dokumen secara tertulis yang 

berisi pertanyaan dari peneliti terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan 

sebagai penunjang dan bukti konkrit hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti.  

3.5   Metode Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan 

pengolahan data, agar data tersebut dapat disusun sedemikian rupa sehingga 

lebih mudah untuk di analisis dalam rangka menjawab tujuan penelitian ini. 

Metode pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan 

secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang dipakai dalam menjabarkan 

penelitian ini adalah: 

3.4.1   Uji Validitas  

Sugiyono (2011:172) menyatakan bahwa valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Valid menunjukan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sejalan 

dengan itu menurut Suharsimi Arikunto (2010:211) validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen penelitian. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti 

memiliki validitas yang rendah. Sebuah instrumen dinyatakan valid apabila 

mampu mrngukur apa yang diinginkan. 
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Menurut Cooper (2006) yang dikutip kembali oleh Umi Narimawati 

(2011:42) validitas adalah:  

“Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent 

that a test measures what the researcher actually wishes to measure” 

Definisi diatas dapat diartikan dengan, validitas merupakan suatu 

karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test 

(kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti 

untuk diukur 

Uji validitas dilakukan dengan cara mencari harga korelasi antara 

bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan menggunakan 

rumus pearson product moment. Adapun rumus pearson product moment 

adalah :  

 

 

Dimana: 

 : koefisien korelasi 

  : jumlah skor item 

   : jumlah skor total (seluruh item) 

n : jumlah responden 

Untuk mempermudah pelaksanaan uji validitas dapat menggunakan 

SPSS 20.0 for windows. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis 

item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan 

jumlah dari tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka 

item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Kriteria yang harus dimiliki 

untuk memenuhi syarat menurut Sugiyono (2011) adalah sebgai berikut:  

a. Jika r ≥ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid  

b. Jika r < 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid 

3.4.2 Uji Reabilitas  
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Uji reliabilitas adalah suatu instrumen yang mencakup dan dapat 

dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2010). 

Menurut Cooper (2006) yang dikutip kembali oleh Umi Narimawati 

(2011) reliabilitas adalah: 

”Reliability is a characteristic of measurenment concerned with acuracy, 

precision, and consistency” 

Definisi diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan reliabilitas adalah 

suatu bentuk karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian dan 

kekonsistenan. 

Menurut Mardalis (2009) reliabilitas atau keterandalan suatu 

instrumen sebagai alat ukur dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

kebenaran alat ukur tersebut cocok digunakan sebagai alat ukur untuk 

mengukur sesuatu. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data 

sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji 

reliabilitas dengan menggunakan metode cronbach alpha. Adapun rumusnya 

adalah sebagai berikut:  

 

Dimana: 

 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan 

  : jumlah varians butir 

Kriteria keputusan :  

rhitung > rtabel maka instrumen tersebut reliabel  

rhitung < rtabel maka instrumen tersebut tidak reliable  

 Dalam melakukan uji reliabilitas penelitian ini menggunakan bantuan 

SPSS 20.0 for windows. Keputusan yang diambil, suatu konstruk dikatakan 

reliabel jika menghasilkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. 

(Nunnaly, 1967 dalam Imam Ghozali, 2007). 

3.4.3 Deskriptif Kuantitatif,  
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Analisis data atas hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan 

angka-angka yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. 

Metode kuantitatif ini digunakan untuk pengukuran kinerja dengan 

menggunakan rasio-rasio seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profit 

margin, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas, digunakan untuk meneliti 

perspektif keuangan. Disamping itu metode kuantitatif juga diperlukan untuk 

pengukuran kinerja menggunakan kuesioner.  

3.4.4 Deskriptif Kualitatif  

           Analisis data atas hasil penelitian dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai masalah 

yang diteliti. Metode kualitatif ini digunakan untuk mengkonfirmasi, 

memperluas, atau memperdalam dari hasil pengolahan data kuantitatif. 

Metode yang digunakan yaitu metode triangulasi data dan metode triangulasi 

sumber.  


