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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Departemen Sumber Daya Manusia pada Hotel 

Siliwangi yang berlokasi di Jl. Mgr Sugiyopranoto S.J No.61, Semarang. 

Hotel Siliwangi merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa berupa 

penginapan. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Arikunto (2003) subjek penelitian adalah 

benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian yang 

dipermasalahkan melekat. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala bagian 

di setiap departemen pada Hotel Siliwangi Semarang sebanyak 3 orang. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara 

mengenai reward sistem, program kesejahteraan pegawai dan sistem 

pelatihan untuk pegawai. Selain data tersebut, pengumpulan data primer 

juga menggunakan kuesioner validasi strategi objektif, program inisiatif 

dan aktivitas. Adapun kuesioner pembobotan  tingkat kepentingan 

perspektif, strategy objectives, program inisiatif dan aktivitas. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Visi dan misi Hotel Siliwangi Semarang. 

2. Pencapaian target 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara 

terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 

2014). Peneliti menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi 

awal mengenai isu atau permasalahan yang ada pada Hotel Siliwangi 

Semarang. 

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam menentukan dan menghitung indikator/kriteria yang 

digunakan pada penelitian ini, terdapat langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Dalam pengisian kuesioner KPI melibatkan 3 responden yang 

menjadi sumber data dari penelitian ini.  Ketiga responden tersebut 

adalah manager HRD sebagai responden 1 (R1), SPV Accounting 

sebagai responden 2 (R2) dan SPV Housekeeping sebagai 

responden 3 (R3). Pengisian kuesioner KPI bertujuan untuk 

mengetahui apakah ketiga responden tersebut ikut serta dalam 

mengidentifikasi strategy objectives, program inisiatif dan aktivitas 

pada Hotel Siliwangi tersebut. Jika responden menjawab YA, maka 

responden tersebut ikut serta dalam identifikasi, jika menjawab 

TIDAK, maka sebaliknya. 

2. Menentukan bobot dari setiap perspektif yang dijadikan sebagai 

indikator/kriteria dan sub kriteria dari penelitian ini dengan 

menggunakan metode AHP. 

Adapun langkah-langkahnya dalam menentukan bobot untuk 

kriteria/indikator dari keempat perspektif, yaitu : 

a. Menentukan kriteria/indikator dan sub kriteria/indikator yang 

sudah ditentukan pada pembagian kuesioner KPI. 
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b. Menentukan bobot untuk kriteria/indikator, yaitu perspektif 

Keuangan/Financial (F), Pelanggan/Customer (C), Proses 

Bisnis Internal/Internal Business Process (I) dan Pembelajaran 

dan Pertumbuhan/Learning and Growth (L). 

c. Menyederhanakan bobot kriteria/indikator dari setiap 

perspektif. Bobot disederhanakan ke dalam bentuk desimal dan 

dilakukan penjumlahan pada baris (menurun) tiap perspektif. 

d. Normalisasi bobot kriteria/indikator dari tiap perspektif dengan 

cara nilai bobot dari tiap baris dibagi dengan hasil penjumlahan 

pada langkah sebelumnya. 

e. Menentukan Vector Eigen dari masing-masing perspektif. 

Vector Eigen didapat dari perhitungan pada langkah 

sebelumnya, yang ditentukan secara diagonal dari masing-

masing perspektif. 

f. Menghitung λmax untuk menentukan apakah kriteria/indikator 

tersebut Konsisten/tidak. 

g. Pembobotan Perspektif secara keseluruhan untuk menentukan 

apakah keempat perspektif tersebut Konsisten/tidak. 

Adapun langkah-langkahnya dalam menentukan bobot untuk sub 

kriteria/indikator, yaitu : 

a. Menentukan bobot untuk setiap sub kriteria/indikator, yaitu 

strategy objective, program inisiatif dan aktivitas. 

b. Menentukan bobot untuk sub kriteria/indikator, yaitu strategy 

objective, program inisiatif dan aktivitas. 

c. Menyederhanakan bobot dari sub kriteria/indikator. Bobot 

disederhanakan ke dalam bentuk desimal dan dilakukan 

penjumlahan pada baris (menurun) tiap sub kriteria/indikator. 
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d. Normalisasi bobot sub kriteria/indikator dengan cara nilai 

bobot dari tiap baris dibagi dengan hasil penjumlahan pada 

langkah sebelumnya. 

e. Menentukan Vector Eigen dari masing-masing sub kriteria. 

Vector Eigen didapat dari perhitungan pada langkah 

sebelumnya, yang ditentukan secara diagonal dari masing-

masing sub kriteria. 

f. Menghitung λmax untuk menentukan apakah sub 

kriteria/indikator tersebut Konsisten/tidak. 

g. Pembobotan tiap sub kriteria secara keseluruhan untuk 

menentukan apakah sub kriteria/indikator tersebut 

Konsisten/tidak. 

3. Menentukan level dari indikator/kriteria dengan menggunakan 

OMAX. adapun angkah-langkah dalam perhitungan OMAX, yaitu : 

a. Rekapitulasi pencapaian target yang didapatkan dari responden 

1 HRD Manager Hotel Siliwangi Semarang. 

b. Melakukan perhitungan pada kriteria/indikator (4 perspektif) 

dengan menggunakan angka/nilai dari target pencapaian yang 

sudah didapatkan. 

c. Mencari perbandingan besar angka untuk setiap level. Contoh 

dari level 0 sampai ke level 1 mengalami berapa besar kenaikan 

angkanya. Dari level 2 sampai ke level 3 mengalami berapa 

besar kenaikan angkanya. Begitu seterusnya sampai level 9. 

d. Menentukan pada level berapa kriteria/indikator tersebut berada 

dan apakah kriteria/indikator tersebut sudah mencapai target 

yang diharapkan atau belum dengan menggunakan traffic light 

system. 
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e. Melakukan perhitungan pada sub kriteria/indikator (strategy 

objectives, program inisiatif dan aktivitas) dengan 

menggunakan angka/nilai dari target pencapaian yang sudah 

didapatkan. 

f. Mencari perbandingan besar angka untuk setiap level. Contoh 

dari level 0 sampai ke level 1 mengalami berapa besar kenaikan 

angkanya. Dari level 2 sampai ke level 3 mengalami berapa 

besar kenaikan angkanya. Begitu seterusnya sampai level 9. 

g. Menentukan pada level berapa sub kriteria/indikator tersebut 

berada dan apakah kriteria/indikator tersebut sudah mencapai 

target yang diharapkan atau belum dengan menggunakan traffic 

light system. 

Perhitungan ini bertujuan untuk menentukan level dari masing-

masing kriteria/indikator yang nantinya hasil dari leveling tersebut 

akan dibagi kedalam 3 warna (merah kuning hijau) dalam Traffic 

Light System. Untuk kategori Merah menandakan bahwa indikator 

tersebut belum mencapai target yang diharapkan dan membutuhkan 

perbaikan. Kategori Kuning menandakan bahwa indikator tersebut 

hampir atau sudah mencapai target. Sedangkan untuk kategori 

Hijau, indikator tersebut sudah berada di atas target yang di 

harapkan dan harus tetap di pertahankan. 

Dalam menentukan level dengan menggunakan OMAX, berikut 

merupakan tolak ukur dari setiap warna pada Traffic Light System, 

yaitu : 

- 0 – 3 : Kategori Merah 

- 4 – 7 : Kategori Kuning 

- 8 – 10 : Kategori Hijau 

 


