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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengukuran Kinerja

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat

keberhasilan induvidu maupun kelompok individu. Kinerja adalah gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam

strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau

kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria

keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.

Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat

diketahui karena tidak ada tolak ukurnya (Mahsun, 2006:25).

2.2 Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Neely (1995), dalam Vanany (2009), mengatakan “performance

measurement system is defined as the set of metrics used to quantify the efficiency

and effectiveness of an action”. Sistem pengukuran kinerja adalah sekumpulan matiks

yang berguna untuk menghitung efisiensi dan efektivitas dari sebuah aktivitas. Sistem

pengukuran kinerja yang terintegrasi menggunakan keseimbangan antara indikator-

indikator kinerja finansial dan non-finansial. Indikator finansial adalah indikator yang

terpicu oleh indikator non finansial. Tanpa adanya kinerja non finansial yang baik

akan sangat sukar kinerja finansial yang baik.

Berdasarkan model-model pengukuran sistem pengukuran kinerja yang

terintegrasi yang telah ada, maka Neely dan Kennerly (2000) telah berhasil

menjabarkan beberapa karakteristik dari model pengukuran kinerja terintegrasi yang

dapat membantu organisasi untuk mengetahui karakteristik dari sistem pengukuran
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kinerja yang terintegrasi. Berikut beberapa karakteristik sistem pengukuran kinerja

terintegrasi yang berhasil dibuat oleh Neely dan Kennerly (2000).

1. Mampu menyediakan gambaran yang seimbang dari organisasi. Gambaran

tersebut sebaiknya merefleksikan kondisi finansial dan non-finansial, internal

dan eksternal, serta efisiensi dan efektivitas organisasi atau perusahaan yang

diukur.

2. Mampu menggambarkan kondisi kerja organisasi dengan ringkas.

3. Mampu menggambarkan kebutuhan organisasi secara multi dimensional.

4. Mampu mengukur kinerja organisasi secara luas (comprehensiveness),

sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang sebaiknya dihilangkan serta

kebutuhan-kebutuhan apa saja yang perlu ditambahkan.

5. Mampu mengintegrasikan organisasi baik secara fungsi-fungsinya maupun

hirarkinya.

2.2.1 Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja

Perancangan sistem pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu

perancangan yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kinerja

kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan

dampak. Perancangan sistem pengukuran kinerja lingkungan digunakan sebagai dasar

dalam untuk merancang keberhasilan dan kegagalan dalam melakukan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi tersebut.

2.2.2 IEPMS (Integrated Environmental Performance Measurement System)

Kusumawardani (2008) menjelaskan bahwa IEPMS merupakan salah satu

metode yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan. Metode ini

menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ukuran-ukuran
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tersebut digunakan bersamaan untuk memberikan petunjuk dalam membuat sistem

parameter pengukuran kinerja yang akan dirancang. Dalam IEPMS ada beberapa

aspek yang termasuk kedalam ukuran kuantitatif, diantaranya:

a) Penggunaan sumber daya

b) Idikator-indikator resiko

c) Jumlah dan komposisi limbah yang dihasilkan

d) Biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan lingkungan

e) Penanganan limbah dan buangan

Sedangkan yang termasuk aspek dalam ukuran yang bersifat kualitatif antara lain:

a) Tujuan dan kebijakan lingkungan

b) Program-program penelitian dan pengembangan

c) Komitmen dan kesadaran karyawan

d) Kecelakaan dan keselamatan kerja

e) Program pelatihan lingkungan

f) Penghargaan dan pengakuan publik

Adapun yang harus diperhatikan dalam pemilihan ukuran lingkungan adalah

sebagai berikut:

1. Menentukan fungsi dari ukuran-ukuran lingkungan yang signifikan terhadap

tujuan atau visi misi perusahaan.

2. Menggunakan data yang mudah didapatkan dan dipahami berdasarkan kinerja

aktual.

3. Apakah sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang

dikeluarkan dalam usaha mendapatkan informasi lingkungan yang berkualitas

tinggi.

4. Menggunakan informasi historis secara hati-hati karena kriteria kualitas data

mungkin tidak mencukupi dan kurang memuaskan.
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5. Ukuran lingkungan yang terpilih harus mencerminkan prioritas-prioritas

stakeholder dalam mencapai tujuan organisasi.

6. Ukuran lingkungan yang terpilih harus dapat dikontrol dan mudah dipahami.

2.2.3 Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

Sunu (2001) menjelaskan bahwa sistem manajemen lingkungan

merupakan suatu proses yang berjalan  dan berinteraksi dimana struktur, tanggung

jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk penerapan kebijakan sasaran dan

targer lingkungan dapat dikoordinasikan dengan usaha-usaha yang sudah ada di

bidang lainnya seperti operasional, kesehatan dan kesalamatan kerja.

Sistem Manajemen Lingkungan (Perlindungan dan Pengolahan

Lingkungan Hidup) menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2 adalah upaya

Sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarika fungsi lingkungan hidup

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengedalian, pemeliharan pengawasan, dan

penegak hukum. Sistem manajemen lingkungan menganut sistem PDCA (Plan-Do-

Check-Act) atau sistem yang berkelanjutan.

2.2.4 Pengukuran Kinerja Lingkungan

Purwanto (2006) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja lingkungan

merupakan bagian penting dari sistem manajemen lingkungan, juga merupakan

ukuran hasil dan sumbangan yang dapat diberikan sistem manajemen lingkungan

pada perusahaan secara riil dan kongkrit. Pengukuran kinerja lingkungan ditafsirkan

bermacam cara. Antara lain yang semata kuantitatif, atau hasil proses, atau juga

menyertakan kualitatif dan inprocess.

Kinerja lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua cara, yaitu kinerja

lingkungan kuantitatif dan kinerja kualitatif. Kinerja lingkungan kuantitatif

merupakan hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan berdasarkan
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data-data kualitatif yang didapatkan selama pengamatan, sedangkan aspek

kualitatifnya berkaitan dengan prosedur, proses inovasi, motifasi, dan semangat kerja

yang dialami manusia pelaku kegiatan dalam mewujudkan kebijakan lingkungan

dalam organisasi.

Menurut Gunther dan Sturm dalam Kusumawardani (2008) mendefinisikan

pengukuran kinerja lingkungan sebagai suatu tindakan pengukuran yang dilakukan

terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil

pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan

memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan-

perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan performasi kinerjanya.

Dengan pengukuran kinerja lingkungan yang terintergrasi, maka dapat

memberikan manfaat bagi perusahaan untuk menerapkannya sebagai pendekatan

yang terstruktur terhadap lingkungan, terfokus pada rencana strategis dan membantu

proses evaluasi untuk meningkatkan performansi yang ada.

Gunther dan sturm dalam Kusumawardani (2008) mengembangkan suatu

model pengukuran kinerja lingkungan yang terdiri dari lima langkah, yaitu:

1. Identifikasi stakeholder yang relevan denagn perusahaan. Dimulai dengan

memenuhi kepentingan stakeholder, menentukan tujuan yang ingin dicapai

dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja lingkungan.

2. Pengukuran dan dokumentasi faktor-faktor yang berpengaruhi lingkungan

menggunakan prinsip ecological breakdown.

3. Evaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan dalam rangka

pengambilan keputusan operasional mengenai kinerja lengkungan, hingga

pengaruh perusahaan terhadap lingkungan dapat diketahui.

4. Penetuan kinerja lingkungan dalam membandingkan antara nilai aktual

dengan target (tujuan manajemen kinerja lingkungan) dan menentukan tingakt

atau level pencapaian lingkungan.
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5. Rekomendasi tindakan yang sesuai bagi perusahaan, dan pengambilan

keputusan berdasarkan tujuan dari kinerja lingkungan ditetapkan.

2.2.5 Konsep Lingkungan dalam Rumah Sakit

Konsep lingkungan di rumah sakit berdasarkan menkes (menteri kesehatan)

akan menerapkan konsep lingkungan hijau (Green Hospital), konsep perpaduan

antara unsur kesehatan dan lingkungan di sekitar rumah sakit. Konsep ini sebetulnya

sudah ada di beberapa rumah sakit di Indonesia, namun penerapannya dilapangan

tidak menyeluruh, kurang efektif karena beberapa keterbatasan. Konsep Green

Hospital ini menyebabkan rumah sakit memiliki keunggulan dalam hal penanganan

lingkungan. Untuk memenuhi konsep Green Hospital perlu adanya perencanaan dari

awal, bagaimana konsep ini dijalankan, dan siapa yang akan bertannggung jawab

karena penerapan konsep ini akan berpengaruh terhadap rumah sakit. Dengan

meningkatnya pelayanan, kenyamanan, dan jaminan kesehatan lingkungan rumah

sakit tentunya akan menambah daya saing bagi rumah sakit itu sendiri.

Limbah rumah sakit jika tidak dikelola dengan baik dan benar tentu saja akan

merusak lingkungan. Semua limbah yang berasal dari kegiatan rumah sakit

diwajibkan untuk dikelola dengan baik dan benar. Semua diatur dalam Keputusan

Menteri Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair.

Untuk melihat apakah pengelolaan limbah-limbah tersebut talah dikelola secara benar

dapat dilihat pada laporan setiap bulan dengan pemeriksaan rutin parameter

limbahnya. Selain limbah cair, limbah padat berupa sampah medis/non medis juga

tidak boleh dibuang langsung. Dengan pengelolaan limbah yang baik dan benar, salah

satu syarat untuk menuju rumah sakit berwawasan lingkungan. Jika kesehatan

lingkungan rumah sakit terjaga tentu akan menjadi sesuatu yang membuat

kepercayaan konsumen terhadap rumah sakit meningkat. Dalam kesehariannya

limbah-limbah rumah sakit bersentuhan langsung dengan masyarakat disekitar
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lingkungan rumah sakit, pengelolaan yang baik ini juga akan berdampak pada

kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit terkait.

2.2.6 Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit

Manajemen lingkungan rumah sakit merupakan bagian sistem manajemen

terpadu yang meliputi pendekatan struktur organisasi, kegiatan perencanaan,

pembagian tanggung jawab dan wewenang, praktik menurut standar operasional,

prosedur khusus, proses berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia

untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, mengevaluasi dan

mensinergikan kebijakan lingkungan dengan tujuan rumah sakit. Panduan sistem

manajemen lingkungan rumah sakit sebagian besar mengikuti pedoman peraturan

pemerintah dan ISO 14001 & 14004.

Sistem manajemen lingkungan rumah sakit adalah sistem pengelolaan

lingkungan yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan manajemen rumah sakit.

Sistem manajemen lingkungan rumah sakit seperti halnya sistem manajemen

lingkungan yang dilakukan pada sektor industri manufaktur. Pelaksanaan sistem

manajemen lingkungan ini memerlukan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian sistem

manajemen tersebut dengan tujuan dari rumah sakit. Salah satu cara evaluasi yaitu

melalui audit lingkungan menurut Wiku Adisasmito adalah suatu instrument untuk

menguji terhadap penataan suatu perundang-undangan dan peraturan lingkungan,

standard an baku mutu lingkungan. Audit lingkungan juga merupakan suatu

instrument untuk mendapatkan informasi sejauh manan potensi permasalahan

ketidaktaatan (non-comliance) yang ada pada rumah sakit.

2.3 Tahapan Pengukuran Kinerja

2.3.1 Penentuan Tujuan Strategis

Penentuan tujuan strategis sesuai dengan keinginan stakeholder, visi dan misi

rumah sakit, yaitu menjabarkan keinginan maupun kebutuhan stakeholder juga
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penjabaran visi dan misi rumah sakit yang telah melalui hasil verifikasi untuk

selanjutnya dijadikan sebagai tujuan strategis. Tujuan strategis tersebut

merepresentasikan keinginan stakeholder dan sekaligus patokan untuk pembentukan

key environmental performance indicator atau KEPI.

2.3.2 Aspek dan Dampak Lingkungan

Limbah pada produksi menunjukkan adanya inefisiensi dalam suatu proses

produksi. Limbah produksi tersebut dapat terjadi pada tiap tahapan proses, oleh

karena itu diperlukan suatu identifikasi atas limbah apa saja yang timbul dalam tiap

tahapan tersebut. Limbah yang terjadi memiliki aspek lingkungan serta dampak yang

berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga diperlukan adanya pembobotan

aspek, penilaian aspek dan dampak lingkungan yang dapat mengetahui seberapa besar

dampak lingkungan yang ditimbulkan tiap tahapan proses produksi.

Aspek adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari suatu aktivitas selain produk

utama dalam suatu proses produksi, sedangkan dampak merupakan akibat dari aspek

yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Pembobotan dan penilaian aspek dan dampak

lingkungan yang digunakan mengacu pada Sistem Manajemen Lingkungan !SO

14000 ( Bapedal).

2.3.3 Key to Environmental Performance Indicator (KEPI)

Key to Environmental Performance Indicator (KEPI) dapat diartikan sebagai

suatu informasi kuantitatif dan kualitatif yang memberikan evaluasi dari sudut

pandang lingkungan serta efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola

sumber daya. Dalam perusahaan, KEPI mempunyai tujuan untuk mengevaluasi

pencapaian efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam pencapaian tujuan-tujuan

lingkungan dan meningkatkan performansi kinerjanya, serta memungkinkan

perusahaan untuk melakukan tindakan berikut:
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1. Penguasaan kebijakan lingkungan berdasarkan ketentuan dari pengawasan

yang lebih baik terhadap tujuan-tujuan lingkungan.

2. Penggunaan tindakan perlindungan lingkungan yang paling tepat dalam

hubungannya dalam menigkatkan performansi kinerja.

3. Memberikan ketentuan yang efektif mengenai tanggung jawab dan suatu

bantuan untuk penerapan sistem manajemen lingkungan.

4. Perbaikan komunikasi internal dan eksternal pada pencapaian program-

program lingkungan.

KEPI merupakan suatu alat yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai

alat ukur. KEPI dapat matrix kuantitatif yang dapat mempresentasikan performansi

dari suatu lingkungan perusahaan. KEPI dapat membantu suatu perusahaan untuk

mengimplementasikan strategi-strategi dari perusahaan tersebut dengan

mengintegrasikan berbagai tingkatan organisasi (dari departemen sampai individu)

dengan target dan perbandingan yang jelas. Dampak dari segi lingkungan suatu

perusahaan akan mempengaruhi peningkatan dari performansi perusahaan itu sendiri

secara keseluruhan dan akan berlangsung secara kontinyu.

Terdapat beberapa alasan tambahan yang membuat KEPI ini penting yaitu:

 KEPI berfokus pada pengukuran faktor yang merupakan “key” faktor.

 Adanya peraturan baru yang menyangkut tentang manajemen lingkungan

yang mengharuskan perusahaan menjadi ramah lingkungan.

Tidak ada dasar yang lengkap dalam pemilihan indikator-indikator kinerja

lingkungan, jumlah indikator ataupun teknik pengukurnya (Kusumawardani, 2008).

KEPI merefleksikan efisiensi lingkungan dari suatu proses produksi yang melibatkan

jumlah dari input dan outputnya. KEPI mempunyai karakter-karakter sebagai berikut:

1. Relevan
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Maksudnya adalah indikator-indikator kinerja lingkungan harus

menyediakan informasi yang mempengaruhi secara signifikan terhadap

perusahaan dan stakeholdernya.

2. Analisa yang kuat

Maksudnya adalah indikator-indikator lingkungan seharusnya berdasarkan

suatu teori secara scientific dan teknis.

3. Dapat diukur

Pada karakter ini data merupakan dasar dalam penyusunan suatu indikator.

4. Dapat dibandingkan

Karakter ini merupakan tujuan yang penting dalam penggunaan KEPI

yaitu dapat dibandingakan.

2.3.4 Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh

Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi

faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut Saaty (1993),

hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang

kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang

diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level

terakhir dari alternatif.

Metode AHP ini membantu memcahkan persoalan yang kompleks dengan

menstruktur suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan

menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode

ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaaan dan logika yang bersangkutan pada

berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi

hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang

dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat secara umum.
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2.3.4.1 Prosedur Dalam AHP

Prosedur AHP dapat dikelompokkan ke dalam lima langkah, menurut Vanany

(2009), yaitu:

a. Pembentukan Hirarki

Hirarki digunakan untuk memperlihatkan pengaruh dari tujuan tingkat

tertinggi sampai ke tingkat yang paling rendah. Sebuah hirarki juga dapat

digunakan untuk mendekomposisi suatu permasalahan yang kompleks

sehingga masalah tersebut menjadi terstruktur dan sistematis.

b. Perbandingan Berpasangan (Pair-wise Comparison)

Perbandingan berpasangan ini digunakan untuk mempertimbangkan faktor-

faktor keputusan atau tujuan dan alternatif-alternatif dengan

memperhitungkan tujuan antara faktor/sub faktor yang lainnya ataupun

kriteria/sub kriteria.

c. Pengecekan konsistensi

Langkah selanjutnya adalah meakukan pengecekan apakah perbandingan

berpasangan yang dibuat oleh pembuat keputusan masih dalam batas kontrol

penerimaan atau tidak.

d. Evaluasi dari seluruh pembobotan

Penilaian merupakan sintetis (penempatan bersama-sama) dari model dengan

menggunakan pembobotan dan penambahan proses untuk mengetahui bobot

seluruh alternatif. Bobot dinormalisasi pada setiap matriks perbandingan

berpasangan. Alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki bobot tertinggi

sebagai prioritas terbaik yang dipilih dalam pengambilan keputusan.

e. Pengelompokkan keputusan dan penilaian

Untuk mengetahui hasil dari penilaian secara berkelompok setiap anggota

kelompok membuat seluruh penilaian model dan mengkombinasikan hasilnya.
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2.3.4.2 Skala Penilaian Perbandingan

Perbandingan berpasangan memiliki skala relatif yang dapat dilihat pada table

2.1. Pada table tersebut ditunjukkan beberapa skala tingkat kepentingan dengan

memperhatikan kemampuan manusia dalam membedakan jumlah skala penilaian

perbandingan. Semakin banyak skala penilaian perbandingan, maka akan semakin

sukar pihak manajer menentukan pilihannya. Jumlah skala yang proporsional bagi

para manajer / responden untuk membedakan antara kriteria yang ada. Adapun skala

penilaian diantara skala yang ada ditunjukkan sebagai nilai genap dari kedua skala

yang ada.

Tabel 2.1 Skala penilaian perbandingan berpasangan

Tingkat

kepentingan

Definisi Keterangan

1 (sama) Kedua elemen sama

penting

Kedua elemen menyumbang

sama besar pada sifat tersebut

3 (lemah) Satu elemen sedikit lebih

penting daripada elemen

yang lain

Pengalaman menyatakan sedikit

memihak pada satu elemen

5 (kuat) Satu elemen

sesungguhnya lebih

penting dari elemen yang

lain

Pengalaman menunjukkan

secara kuat memihak pada satu

elemen

7 (sangat kuat) Satu elemen jelas lebih

penting dari elemen yang

lain

Pengalaman menunjukkan

secara kuat disukai &

didominasi satu elemen sangat

jelas lebih penting

9 (mutlak kuat) Satu elemen mutlak lebih

penting daripada elemen

Pengalaman menunjukkan satu

elemen sangat jelas lebih



18

yang lain penting

2,4,6,8 Nilai tengah diantara dua

penilaian yang

berdampingan

Nilai ini diberikan jika

diperlukan kompromi

Kebalikan dari angka tingkat kepentingan diatas Bila elemen ke-ij pada factor

mendapat nilai x maka elemen

ke-ji pada factor ke-j mendapat

nilai 1/x

2.3.4.3 Perhitungan Bobot dan Konsistensi Elemen

Pada dasarnya formulasi matematis pada model AHP dilakukan dengan

menggunakan suatu matrik. Misalkan, dalam suatu sub sistem operasi terdapat n

elemen operasi, yaitu elemen-elemen operasi A1, A2,…,An, maka hasil perbandingan

secara berpasangan elemen-elemen operasi tersebut akan membentuk matrik

perbandingan berpasangan (Vanany, 2009:173). Perbandingan berpasanagan dimulai

dari tingkat hirarki paling tinggi, dimana suatu kriteria digunakan sebagai dasar

pembuatan perbandingan. Selanjutnya perhatikan elemen yang akan dibandingkan.

Tabel 2.2 Matrik perbandingan berpasangan

A1 A2 … An

A1 A11 A12 … An1

A2 A21 A22 … An2

- - - … -

- - - … -

… … … … …

An An1 An2 … Ann
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Matriks An x n matriks resprokal. Dan diasumsikan terdapat n elemen, yaitu

W1, W2,…,Wn yang akan dinilai secara perbandingan. Nilai (judgement)

perbandingan secara berpasangan antara (W1, W2) dapat dipresentasikan sebagai

(1)

Dalam hal ini matriks perbandingan adalah matriks A dengan unsur-unsurnya adalah

aij dengan i,j = 1,2,…,n. Melakukan perkalian antara bobot elemen dengan nilai awal

matriks dan membagi jumlah perkalian bobot elemen dengan nilai awal matriks

dengan bobot untuk mendapatkan nilai eigen.

Tabel 2.3 Harga nilai Eigen

Tujuan Sub-1

(1)

Sub-2

(2)

Sub-3

(3)

Jumlah

(4) =

(1)+(2)+(3)

Bobot (w)

(5) = (4)/(3)

Nilai Eigen

(6) = (5)/(4)

Sub-1 0,13 0,11 0,17 0,41 0,13 3,15

Sub-2 0,26 0,21 0,17 0,63 0,21 3,05

Sub-3 0,52 0,84 0,66 1,97 0,66 3,06

Untuk melakukan pengujian konsistensi matriks diperlukan bantuan tabel

Random Index(RI) yang nilainya untuk setiap ordo matriks dapat dilihat pada tabel

2.3:

Tabel 2.4 Harga Random Index

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RI 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,51
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Mencari nilai Consistency Index (CI)

CI = ( (2)

Dimana:

CI = Indeks Konsistensi

λmaks = Nilai eigen terbesar dari matrik berordo n.

Nilai eigen terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom

dengan eigen vector. Batas ketidakkonsistenan diukur dengan menggunakan rasio

konsistensi (CR), yakni perbandingan indeks konsistensi dengan nilai pembangkit

random (RI). Nilai ini bergantung pada ordo matrik n.

Mencari nilai Consistency Ratio (CR)

CR = CI / RI                                                                                                                (3)

Bila nilai CR lebih kecil dari 10%, ketidakkonsistenan pendapat masih dapat

diterima.

Melakukan pengujian konsistensi hirarki, pengujian ini bertujuan untuk

menguji konsistensi perbandingan antara seluruh hirarki. Total CI dari suatu hirarki

diperoleh dengan melakukan pembobotan tiap CI dengan prioritas elemen yang

berkaitan dengan faktor-faktro yang diperbandingkan, dan kemudian menjumlahkan

seluruh hasilnya. Dasar dalam membagi konsistensi dari suatu level matriks hirarki

adalah mengetahui konsistensi indeks (CI) dan vektor eigen dari suatu matriks

perbandingan berpasangan pada tingkat hirarki tertentu.

2.3.5 Menyusun Hirarki

Menurut Saaty (1970), manusia mempunyai kemampuan untuk mempersepsi

benda dan gagasan, mengidentifikasikan, dan mengkomunikasikan apa yang mereka

amati. Untuk mengetahui pengetahuan terperinci, pikiran kita menyusun realitas yang
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kompleks ke dalam bagian yang menjadi elemen pokoknya, dan kemudian

memasukkannnya ke dalam bagian-bagian, serta seterusnya secara hirarkis.

Penyusunan hirarki dari masalah yang ada adalah langkah awal untuk

mengidentifikasi permasalahan yang kompleks ke dalam subsistem, elemen,

subelemen, dan seterusnya. Konsekuensi dari langkah ini adalah semakin banyak

level yang digunakan akan semakin jelas dan detail masalah yang hendak dipecahkan.

Hirarki keputusan disusun berdasarkan pandangan pihak-pihak yang memiliki

keahlian dan pengetahuan dibidang yang bersangkutan. Keputusan yang diambil

dijadikan sebagai tujuan yang dijabarkan menjadi elemen-elemen yang lebih rinci

hingga mencapai suatu tahapan yang paling operasional atau terukur. Hirarki

permasalahan yang terstruktur akan mempermudah pengambilan keputusan tentang

permasalahan tersebut. Dalam melakukan penilaian terhadap elemen-elemen yang

diperbandingkan terdapat tahapan-tahapan, yakni:

a) Elemen mana yang lebih (penting/disukai/berpengaruh/lainnya)

b) Berapa kali /sering (penting/disukai/berpengaruh/lainnya)

Agar diperoleh skala yang memudahkan dalam melakukan perhitungan maka, dalam

hal ini berpatokan pada skala perbandingan elemen, yaitu pada tabel 2.1.

2.3.6 Objective Matrix (OMAX)

Vanany (2009) Menjelaskan bahwa pada mulanya metode OMAX ini

digunakan untuk membantu perusahaan yang memiliki indikator kinerja yang bersifat

kualitatif dan kuantitatif menjadi sebuah metrik tunggal. Aplikasi metode ini awalnya

digunakan pada pengukuran produktivitas dengan ukuran indikator kinerja yang

spesifik. Tetapi pada perkembangannya, kanrena dirasa sangat membantu upaya

mengkonsolidasikan indikator kinerja yang ada, maka juga diaplikasikan pada sistem

pengukuran kinerja.
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Metode OMAX adalah suatu metode sistem skor yang memperhatikan metrik-

metrik pengukuran dari KPI/KEPI yang ada dengan melakukan konsolidasi metrik

tersebut menjadi ukuran tunggal yang sering disebut dengan current performance.

Model ini berhasil ditemukan oleh James L. Riggs di Oregon State University.

2.3.6.1 Format dari Objective Matrix

Metode OMAX menggabungkan kriteria-kriteria produktivitas ke dalam suatu

bentuk yang terpadu dan berhubungan satu sama lain. Berikut adalah contoh tabel

kerangka kerja pada metode OMAX.

Tabel 2.5 Kerangka OMAX

Performance Criteria K1 K2 K3 K4 K5 Score

Performance

Realistic Performance Objective 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Score

Weight

Value
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Susunan model OMAX berupa matriks yang terdiri atas:

1) Kriteria

Merupakan indikator kinerja kunci (dalam hal ini KEPI) yang akan diukur

kinerjanya, dan dinyatakan dengan sesuai dengan metrik yang digunakannya.

2) Performance

Merupakan tempat diletakkannya hasil dari perhitungan terhadap KPI/KEPI.

Hasil yang diperoleh selanjutnya dicantumkan pada baris performance untuk

indikator kunci yang diukur.

3) Butir-butir matriks

Terdapat dalam badan matriks yang disusun oleh besaran-besaran pencapaian

mulai dari tingkat 1 (hasil yang terjelek) sampai dengan tingkat 10 (hasil

terbaik). Sedangkan pada tingkat 3 merupakan data pengukuran untuk data

pada periode sebelumnya.

4) Score

Hasil dari prngukuran dari data aktual yang dibandingkan dengan tingkat

kinerja yang paling mendekati. Score menunjukkan kinerja KPI/KEPI yang

diukur sesuai dengan metrik standar yang digunakan yaitu 1 sampai 10.

5) Weight

Menyatakan bobot dari indikator-indikator kunci yang hendak diukur. Nilai

bobot ini diperoleh dari hasil pengolahan AHP pada tahapan sebelumnya.

6) Value

Menyatakan hasil perkalian dari skor kinerja untuk KPI/KEPI yang ada

dengan bobot Indikator kuncinya.

7) Performance Indicator
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Menyatakan jumlah  value dari semua KPI/KEPI yang telah diukur. Pada

bagian ini akan dilakukan perbandingan kinerja periode sebelumnya dengan

periode pengukuran yang dinyatakan dengan indeks. Bila indeks

menunjukkan nilai lebih besar dari 1 berarti kinerja periode pengukuran lebih

baik kinerjanya dibanding dengan kinerja periode sebelumnya. Bila nilai

indeks kurang dari 1, maka menunjukkan sebaliknya, yaitu kinerja awal lebih

baik dari kinerja di periode pengukuran. Namun bila nilai indeks yang

dihasilkan adalah1, maka ini menunjukkan bahwa kinerja periode pengukuran

sama dengan kinerja periode sebelumnya.

8) Score Performance

Dalam metode OMAX, perhitungan dilakukan dengan menggunakan

score, score disini bernilai dari 0 sampai 10 dimana:

 Score 0 menyatakan kondisi terjelek yang terjadi

 Score 3 menyatakan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam

kondisi normal selama proses pengukuran berlangsung

 Score 10 menyatakan perkiraan realistis target yang mungkin

akan tercapai oleh perusahaan dalam suatu kurun waktu

tertentu

 Score 2 dilakukan interpolasi antara 0 dan 3

 Score 4,5,6,7,8,9, sama seperti skor 2 hanya saja disini

interpolasi dilakukan antara 3 sampai 10

Format OMAX juga terbagi atas tiga bagian pokok, yaitu:

1) Difining, yaitu mendefinisikan faktor-faktor yang menentukan kinerja dari

suatu unit kerja didefinisikan sebagai indikator kinerja. Pencapaian

sesungguhnya dari suatu unit kinerja selama periode tertentu dimasukkan

dalam baris performance.
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2) Quantifiying, yaitu mengkuantifikasi badan matrik yang terdiri dari level

pencapaian berkisar dari 0 untuk performansi yang tidak memuaskan hingga

10 untuk pencapaian superior.

3) Monitoring indicator performance adalah jumlah dan nilai yang diperoleh

dengan mengalikan setiap nilai indikator kunci dengan bobotnya. Indeks

adalah perbedaan persentase antara indicator performance saat ini dengan

periode sebelumnya.

2.4 Tahap Evaluasi Kinerja

2.4.1 Traffic Light System

Traffic Light System berhubungan erat dengan scoring system. Traffic Light

system berfungsi sebagai tanda apakah score dari suatu KPI/KEPI memerlukan suatu

perbaikan atau tidakan. Indikator dari Traffic Light System ini direpresentasikan

dengan beberapa warna sebagai berikut:

1) Green / Hijau

Achievement dari suatu KPI/KEPI sudah tercapai. Artinya, target yang ingin

dicapai telah terpenuhi pada indikator ini dan perlu dipertahankan agar hasil

ini tidak mengalami penurunan.

2) Yellow / Kuning

Achievement dari suatu indikator kinerja belum tercapai, meskipun nilainya

telah mendekati target, jadi pihak manajemen harus segera melakukan

tindakan untuk meningkatkan performa dari indikator yang berwarna kuning.

3) Red / Merah

Achievement dari suatu indikator kinerja benar-benar dibawah target yang

telah ditetapkan dan memerlukan perbaikan dengan segera.

Penentuan dari besarnya score achievement suatu indikator kinerja yang termasuk

warna-warna dari Traffic Light System tergantung dari penilaian dan kemampuan

sebuah perusahaan.


