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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1  Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode 

System Development Life Cycle (SDLC). Tahapan dalam metode tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Studi Literatur 

Dilakukan studi literatur terhadap referensi-referensi yang berhubungan 

dengan Balanced Scorecard dan pengembangan sistem pengukuran kinerja. 

Referensi-referensi tersebut dapat berupa jurnal, artikel, buku, dan lain-lain. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Penulis melakukan observasi terhadap data-data pada jurnal dan karya 

ilmiah yang membahas Balanced Scorecard untuk mendapatkan data 

untuk uji coba kebenaran dan kehandalan aplikasi pengukuran kinerja. 

b. Wawancara 

Dilakukan tahapan wawancara untuk mempelajari penerapan Balanced 

Scorecard sebagai salah satu metode pengukuran kinerja kepada saudari 

Lia, selaku Manager di Corporate Strategy Management Kompas 

Gramedia yang mengelola performance management seluruh unit Kompas 

Gramedia. Penggunaan Balanced Scorecard sebagai salah satu metode 

dalam pengukuran kinerja sudah dilakukan Kompas Gramedia selama 

enam tahun dan diterapkan pada organisasi yang berfokus pada bidang 

yang berbeda-beda. Untuk mempelajari proses bisnis dari aplikasi berbasis 
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Balanced Scorecard, dilakukan wawancara kepada Ibu Fitri selaku 

Manager Business Process Analyst di Corporate IT/IS Kompas Gramedia. 

Wawancara juga dilakukan ke Saudari Farry selaku Manager di PT 

Gramedia Printing, Bapak Tommy selaku Business Development Manager 

di PT Kompas Cyber Media (Kompas.COM), dan Bapak Andrey Andoko 

selaku Wakil Rektor di Universitas Multimedia Nusantara untuk 

mengetahui visi-misi organisasi, peta strategi, serta key performance 

indicator yang digunakan sebagai data-data untuk melakukan kinerja 

organisasi dengan metode Balanced Scorecard. 

3. Analisis Sistem 

Dilakukan analisa dan pembelajaran mengenai sistem pengukuran kinerja 

dengan metode Balanced Scorecard yang dapat diterapkan pada organisasi 

profit maupun non-profit. 

4. Perancangan Sistem 

Setelah menganalisis sebuah sistem yang akan dibangun, maka dilakukan 

perancangan sistem berupa pembuatan flowchart, context diagram, data flow 

diagram, perincian data flow diagram, entity relationship diagram untuk 

rancangan basis data, dan perancangan desain tampak muka aplikasi. 

5. Implementasi Sistem 

Aplikasi sistem pengukuran kinerja ini dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan HTML5 dengan basis data MySQL. 

 

 

6. Pengujian dan Evaluasi Sistem   
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Pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji kehandalan sebuah aplikasi, juga 

untuk mengetahui apakah aplikasi sistem pengukuran kinerja yang dibuat 

telah memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan pada awal proses 

perancangan sistem. Selain itu dilakukan juga evaluasi dan perbaikan jika 

terdapat kesalahan dalam pembuatan aplikasi 

3.2  Analisis Sistem 

 Setelah dilakukan wawancara untuk mempelajari penerapan Balanced 

Scorecard di Kompas Gramedia. Diperoleh informasi sebagai berikut. 

• Pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard dimulai dengan mempelajari 

visi dan misi organisasi. 

• Perumusan destination statement atau mile stone untuk mencapai strategi 

tersebut yang bisa dipantau secara kuantitatif. Destination Statement dibuat 

pada jangka waktu tertentu untuk mencapai visi dan misi organisasi tersebut. 

• Perumusan strategi untuk mencapai destination statement digambarkan ke 

peta strategi berbasis Balanced Scorecard. Isi dari peta strategi tersebut adalah 

strategi objektif (SO) untuk mencapai visi dan misi organisasi. 

• Pembuatan Scorecard yang berisi Key Performance Indicator (KPI) untuk 

mengukur keberhasilan dari suatu SO dalam mencapai strategi. Untuk 

memantau target pencapaian dari suatu scorecard dilakukan breakdown target 

untuk merincikan target KPI, perincian target dapat dilakukan hingga periode 

bulanan. Pemantauan hasil pencapaian bulanan KPI dari awal bulan hingga 

waktu pengukuran disebut sebagai Year to Date (YTD). Hasil dari pengukuran 

kinerja ini lalu ditampilkan dalam bentuk grafik atau dashboard. 
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• Cara pengukuran kinerja di Kompas Gramedia menggunakan sistem 

pembobotan nilai yang disebut Percentage Score (PC Score). Tipe 

pengukuran kinerja di Kompas Gramedia terbagai menjadi empat tipe yaitu 

Maximum, Minimum, Stabilize, dan Normalize. Penjelasan rinci dari tipe 

pengukuran ini dijelaskan pada sub bab 4.2.5.  

• Pemberian nilai PC Score terhadap hasil pengukuran ditentukan sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang ditentukan. Contohnya untuk hasil pencapaian 90%-

110% diberi PC Score dengan angka 5. Hasil PC Score akan dikalikan dengan 

bobot masing-masing KPI dan ditampilkan dalam bentuk dashboard. 

3.3  Perancangan Sistem 

 Pada tahap perancangan sistem, sistem pada aplikasi ini digambarkan 

dengan data flow diagram (DFD) untuk menampilkan alur dokumen, entity 

relationship diagram (ERD) untuk menampilkan hubungan relasi antar tabel pada 

basis data. 

3.3.1. Data Flow Diagram 

 Data flow diagram untuk menggambarkan aliran data pada sistem dapat 

dilihat pada gambar 3.1 sampai dengan gambar gambar 3.8. 
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Gambar 3.1 Data Flow Diagram Level 0 
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