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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah perusahaan sangat dibutuhkan sebuah pengukuran kinerja yang 

nantinya akan berguna dalam mengontrol kinerja perusahaannya dan berguna 

dalam adanya sebuah persaingan antar perusahaan. Dengan adanya sebuah 

pengukuran kinerja perusahaan dapat memiliki daya saing dengan perusahaan 

sejenis yang ada. Dimana setiap perusahaan akan melakukan sebuah pengukuran 

kinerja pada semua stakeholdernya, untuk memberikan kepuasan dengan tujuan 

dilakukannya peningkatan kinerja melalui sebuah perbaikan. 

PT. X merupakan salah satu perusahaan penghasil produk kemasan plastik. 

Dengan manajemen dan sumber daya yang kompeten, ditambah dengan inovasi 

produk untuk selalu memberikan harga yang bersaing, maka semakin banyak juga 

perusahaan sejenis yang ingin berkompetisi dengan perusahaan ini. Selama ini PT. 

X hanya melakukan pengukuran kinerja dengan sudut pandang keuangan saja, 

tidak melakukan pengukuran kinerja pada stakeholder yang lain sehingga PT. X 

masih belum bisa mengukur dan mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan 

dan keinginan oleh para stakeholder, dimana tujuan dari pengukuran ini adalah 

penilaian performa perusahaan secara keseluruhan. Maka dari itu untuk mengatasi 

kekurangan yang ada, dilakukan pengukuran kinerja yang mengedepankan 

pentingnya menyelaraskan aspek perusahaan (stakeholder) secara keseluruhan 

yaitu dengan menggunakan Performance Prism. 

Perfomance Prism merupakan metode yang mencoba mempertimbangkan 

seluruh stakeholder di perusahaan, yaitu meliputi investor, customer, supplier, 

employee, dan community. Penggunaan Performance Prism ini perlu dimodifikasi 

dengan menggunakan AHP (Analytic Hierarchi Process) untuk melakukan sebuah 

pembobotan kinerja, Scoring System dengan OMAX (Objective Matrix), dan 

Traffic Light System sebagai metode untuk menganalisa hasil akhir. Pengukuran 

kinerja ini dapat digunakan untuk rekomendasi proses perbaikan sesuai dengan 

hasil pengukuran kinerja. Dengan adanya rekomendasi proses perbaikan, 
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perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dan mempertimbangkan 

untuk melakukan langkah korektif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana merancang sistem pengukuran kinerja secara keseluruhan dan 

terintegrasi pada PT. X dengan menggunakan metode Performance Prism dan 

Objective Matrix 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka diketahui tujuan penelitian 

antara lain: 

1. Identifikasi stakeholder satisfaction dan stakeholder contribution. 

2. Merancang sistem pengukuran kinerja dengan metode Performance Prism 

dan Objective Matrix. 

3. Mengukur dan menganalisis kinerja Performance Prism dan Objective 

Matrix. 

4. Memberikan usulan perbaikan (improvement) kinerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini antara lain: 

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi kepentingan peneliti dan 

akademik. 

2. Dapat digunakan oleh perusahaan sebagai usulan perbaikan (improvement) 

sistem pengukuran kinerja yang ada sebelumnya. 

 


