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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengukuran Kinerja 

Menurut Junaedi ( 2002)“Pengukurankinerja merupakan proses 

mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah 

pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, 

ataupun proses”. Artinya, setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur 

dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa 

yang akan datang yang dinyatakan dalam misi dan visi perusahaan. 

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan 

parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang 

dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan 

bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam 

meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran 

adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.  

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan 

sasaran (James Whittaker, 1993).  

Neely and Kennerly (2000) berhasil merumuskan apa yang seharusnya 

ada dalam sistem pengukuran kinerja yang akan memberikan pedoman 

bagi para manajer dan konsultan didalam membuat sistem pengukuran 

kinerja bagi organisasi, adalah sebagi berikut: 

1. Pengukuran kinerja harus mampu memonitor efisiensi dan

keefektifan untuk mencapai tujuan strategi organisasi,



 
 

7 
 

Fungsi pengukuran kinerja tidak hanya sekedar mengukur 

tetapi juga mampu menganalisa, mengevaluasi dan melakukan 

perbaikan agar program-program organisasi mampu menunjang 

efisiensi dan keefektifan dalam mencapai tujuan strategi 

organisasinya.  

2. Mampu menerapkan (menggambarkan) kinerja organisasi 

secara menyeluruh,  

Sistem pengukuran kinerja yang baik seharusnya tidaklah 

bersifat parsial berdasarkan fungsionalitas di organisasi. Tidak 

terintegrasinya pengukuran kinerja bisa menimbulkan tidak 

terjadinya sinergisitas agar departemen di organisasi dalam 

menjalankan tujuan strategi organisasi. Organisasi akan 

cemderung mengalami hambatan bahkan tidak mampu 

mewujudkan tujuan strateginya.  

3. Adanya sarana-sarana pendukung,  

Adanya sarana-sarana pendukung tersebut diharapkan mampu 

menyediakan informasi untuk dibandingkan, disortir, di 

analisa, dan diinterpretasikan. Harapannya hasil analisa dan 

interpretasi terhadap indikator kinerja kunci terutama yang 

bernilai buruk atau kurang akan dapat diperbaiki dan dijalankan 

untuk periode yang akan datang. Pengukuran kinerja 

membutuhkan data penting, data tersebut berupa data primer 

ataupun data sekunder. Tanpa adanya data yang baik apa yang 

hendak diukur akan sulit untuk dilakukan dan akan 

menghambat periodisasi pengukuran dan analisis dalam waktu 

yang relative lama. 

4. Mendukung tujuan strategi organisasi (strategic objective)  

Sistem pengukuran kinerja seharusnya diturunkan dari tujuan 

strategi organisasi. Oleh karena itu, sistem pengukuran kinerja 
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dapat mendukung aksi dari apa yang hendak dicapai dan 

diaplikasikan oleh strategi organisasi. Seringkali adanya 

perubahan strategi organisasi akan menyebabkan sistem 

pengukuran kinerja organisasi juga harus berubah.  

5. Memiliki kesimbangan yang tepat, 

Penting mendesaian sistem pengukuran kinerja tidak hanya 

memperhatikan aspek non- finansial yang diyakini menunjang 

keberhasilan organisasi. Keseimbangan yang tepat antara aspek 

finansial lebih berorientasi pada jangka pendek sehingga tidak 

menjamin organisasi dapat bertahan dalam jangka panjang. 

Oleh karena itu penting memperhatikan aspek non-finansial 

seperti: kepuasaan pelanggan, biaya, kualitas, pengiriman, 

fleksibilitas, dan responsiveness.  

6. Memiliki indikator kinerja terbatas,  

Mengukur dan menganalisa kinerja membutuhkan 

pengumpulan data. Banyaknya data menyebabkan waktu dan 

biaya yang diperlukan menjadi lama dan mahal. Disisi lain, 

banyak indikator kinerja yang harus diukur dan dianalisa 

menyebabkan pekerjaan manajer akan lebih banyak dan bisa 

mengganggu kerja regulernya. Oleh karena itu penting bagi 

organisasi membatasi indikator kinerja dengan hanya memilih 

indikator kinerja kunci saja. 

7. Mudah diterima,  

Tujuan utama adanya sistem pengukuran kinerja adalah 

memberikan informasi penting pada waktu yang tepat dan 

dengan orang yang tepat  pula. Penting bagi organisasi 

mendesain sistem pengukuran kinerjanya dengan cara mudah 

mengakses informasi kinerja, mudah menggunakannya, dan 

mudah mengerti apa yang telah dievaluasi.  
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8. KPI haruslah terspesifikasi,  

KPI yang hendak digunakan seharusnya memiliki tujuan yang 

jelas dan definisinya tidak ambigu bagi karyawan yang 

menggunakannya. Kedepannya, penting melakukan spesifikasi 

KPI dan penentuan terget yang stretching. 

 

2.2 Sistem Pengukuran Kinerja Lingkungan  

 Menurut Mangkunegara, Anwar Prabu, Sitem Kinerja diartikan sebagai 

Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sedangkan menurut Nawawi H. Hadari yang dimaksud “Sistem 

Kinerja”, adalah Hasil dari pelaksanaan suatu pekerja, baik yang bersifat 

fisik/mental maupun non-fisik/non-mental. Dari beberapa pendapat tersebut,  

sistem pengukuran kinerja dapat dipandang dari perspektif hasil, proses, atau 

perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan. Oleh karena itu, tugas dalam 

konteks penilaian kinerja, tugas pertama pimpinan organisasi adalah 

menentukan perspektif kierja yang mana akan digunakan dalam 

mamaksimalkan kinerja seseorang dalam hal organisasi yang dipimpin atau 

baik bekerja secara berkelompok.  

 Dari Ruchmawan (2010) menyebutkan bahwa sistem pengukuran 

kinerja lingkungan terdapat beberapa peluang, diantaranya: 

1. Isu-isu lingkungang yang komplek dan sering mengalami 

kesulitan untuk kuantifikasi. 

2. Pembandingan pengaruh lingkungan dari perusahaan dengan 

aktivitas-aktivitas ekonomi yang berbeda adalah problematic.  

3. Tidak ada pendekatan yang standar untuk pelaporan lingkungan 

dan pengukuran kinerja, meskipun sebuah range dari guidelines 

telah dikembangkan.  

4. Ketersediaan dan kualitas data lingkungan sering kurang. 
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Pendekatan yang diterima secara universal tidak ada untuk 

pembobotan 

 

2.3 Perancangan sistem pengukuran kinerja 

 Perancangan sistem pengukuran kinerja lingkungan merupakan hasiln 

dari suatu perancangan yang sistematik dan didasarkan pada kelompok 

indikator kinerja kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikatir 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. 

2.3.1 Integrated Environmental Performance Measurement System (IEMPS)  

  Integrated Environmental Perfomance Measurement System (IEPMS), 

merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kinerja 

lingkungan. Metode ini menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif 

dan kualitatif. Ukuran-ukuran tersebut digunakan secara bersamaan untuk 

memberikan petunjuk dalam pengukuran yang tepat.  

  Kusumawardani (2008) mendefinisikan Integrated Environmental 

Performance System (IEPMS) merupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk mengukur kinerja lingkungan. Metode ini menggunakan ukuran-ukuran 

yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ukuran-ukuran tersebut digunakan untuk 

memberikan petunjuk dalam pengukuran kinerja yang tepat. Beberapa aspek 

kuantitatif dan kualitatif yang dipertimbangkan diantaranya adalah :  

a. Pengukuran sumber daya  

b. Indikator-indikator resiko 

c. Ijin-ijin regulasi  

d. Jumlah dan komposisi limbah yang didaur ulang 

e. Biaya perbaikan lingkungan  

f. Penanganan limbah dan buangan   
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 Sedangkan aspek kualitatif yang dipertimbangkan diantaranya adalah:  

a. Tujuan dan kebijakan lingkungan  

b. Program-program research dan development 

c. Pertanggungjawab lingkungan 

d. Komitmen dan kesadaran karyawan  

e. Kecelakaan dan keselamatan kerja  

f. Program pelatihan lingkungan  

g. Program audit lingkungan  

h. Program manajemen lingkungan  

i. Program manajemen limbah  

j. Penghargaan dan pengakuan public 

k. Program benchmarking 

l. System akutansi lingkungan   

Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan ukuran-ukuran 

lingkungan yang tepat, adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan fungsi atau kegunaan dari ukuran lingkungan yang diambil 

sesuai visi misi dari tiap organisasi dengan spesifik. 

2. Menggunakan data yang mudah dimengerti dan mudah didapatkan sesuai 

dengan data kinerja actual. 

3.   Biaya yang dikeluarkan dan didapat harus sebanding dengan usaha 

mendapatkan informasi lingkungan yang berkualitas tinggi. 

4. Menggunakan data historis dengan hati-hati karena kriteria kuatitas data 

mungkin tidak mencukupi dan kurang memuaskan. 

5. Ukuran pencapaian dengan mencerminkan prioritas atau keinginan dari 

stakeholder dalam mencapai tujuan organisasi. 

6. Data yang dipilih harus mudah di mengerti atau dipahami dan dapat dikontrol. 
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Kriteria penilian dalam penelitian ini menggunakan kriteria teknis 

peraturan perundang-undang yang terkait dengan insinerasi limbah B3 

sebagai berikut:  

a. Permen LH RI No. 6 Tahun 2013 Tentang Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolahan Lingkungan Hidup. 

b. Kepmen LH RI No.295 Tentang Izin Pengolahan Limbah B3 

Menggunakan Insinerator Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Koesma 

Tuban. 

c. Kepmenkes RI No.1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit. 

d. PP RI No.18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah B3. 

e. Kepbapedal No.01 Tahun 1995 Tentang Persyaratan Teknis 

Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3. 

f. Kepbapedal No.03 Tahun 1995 Tentang Persyaratan Teknis 

Pengolahan Limbah B3.   

Aspek-aspek yang terkait dengan kinerja lingkungan khusunya pada 

unit limbah diantaranya:  

1. Limbah padat  

Limbah padat adalah limbah yang berbentuk padat yang mana ada 

yang mudah terurai seperti limbah organis seperti limbah pharmacy 

seperti obat-obatan yang sudah tidak terpakai lagi dapat terurai dan 

limbah padat yang tidak mudah terurai seperti jarum suntik, 

kantong infus.  

2. Limbah cair  

Limbah cair adalah limbah yang berupa cairan dan biasanya jenis 

limbah cair ini sangat riskan mencemari lingkungan sehingga 

dikenal dengan entitas pencemaran air dan tanah. Untuk skala 

industri limbah cair umumnya terdiri dari bahan buangan padat, 
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bahan buangan organik dan bahan buangan anorganik sisa dari hasil 

produksi.   

3. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)  

Limbah B3 yang mana limbah ini merupakan limbah yang 

mengandung bahan berbahaya dan beracun. Bila suatu limbah 

memenuhi salah satu karakter yang mudah meledak, mudah 

terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat 

korosif maka limbah ini masuk dalam jenis limbah B3 yang harus 

cepat ditangani.  

4. Limbah Kimia  

Limbah kimia merupakan limbah yang dihasilkan dari penggunaan 

kimia dalam tindakan medis, vetenary, laboratorium, proses 

sterilisasi dan riset. Limbah kimia juga meliputi limbah farmasi dan 

limbah citotoksik.  

5. Limbah Plastik  

Limbah plastic adalah limbah yang terdiri dari bahan plastik yang 

dibuang oleh klinik, rumah sakit dan sarana kesehatan lain seperti 

barang-barang dissposable yang terbuat dari plastik dan juga 

pelapis peralatan dan perlengkapan medis.  

Dalam melakukan pengolahan limbah terdapat manfaat parameter 

kualitas yang digunakan, dan diantaranya adalah:  

a. Parameter organik: ukuran jumlah zat organik yang terkandung 

di dalam limbah. Parameter ini terdiri dari Total Organic 

Carbon(TOC), Chemical Oxygen Demand (COD),Biochemical 

Oxygen Demand (BOD), Minyak dan Lemak (O&G) dan Total 

Petrolium Hydrocarbo (TPH).   
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Karakteristik fisik: karakteristik fisik dari air limbah dapat dilihat dari 

parameter Total Suspend Solids (TSS), pH, temperatur, warna, bau, dan 

potensial reduksi. 

2.3.2 Sistem Manajemen Lingkungan (SML)  

 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. (Sunu, 2001).  

 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.   
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   Gambar 2.1 model PDCA (Plan – Do – Check – Act) 

Sumber : dari Draft Sub nitted to Confederation of Industry for publication in their Journal 

Environmental Performance Evaluation ` by Putnam, Devid (2002) dalam Sunu,P. (2000). 

Penjelasan mengenai PDCA pada gambar 3.1 adalah sebagai berikut :  

1. Plan 

Plan atau Rencana adalah untuk menetapkan tujuan dan proses yang 

diperlukan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan lingkungan 

organisasinya. Fokus dari planning ini adalah pemilihan indikator yang 

berdasarkan pada: pengaruh aspek-aspek lingkungan, kriteria lingkungan, dan 

termasuk kinerja internal sampai standart pengaturan dan pandangan dari 

bagian-bagian yang penting.  

2. Do 

Do atau lakukan adalah menerapkan proses tersebut yang sudah ada di 

rencanakan. Penilaian kinerja meliputi pengumpulan data, penyesuaian data 

pada informasi, evaluasi informasi dan mengkomunikasikan hasilnya.  
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3. Check & Act 

Check atau periksa adalah proses memantau dan mengukur proses 

terhadap kebijakan lingkuingan, tujuan, sasaran, pernyataan peraturan 

perundang-undang dan ketentuan lain yang diikuti organisasi serta 

melaporkan hasilnya.  

Act atau tindakan adalah melaksanakan tindakan untuk meningkatkan 

kinerja sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan.  

Hasil dan penilaian kinerja lingkungan seharusnya di Review secara periodic 

untuk mengidentifikasi kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan kinerja 

lingkungan. 

2.3.3 Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit  

  Sistem Manajemen Terpadu merupakan pendekatan struktur organisasi 

yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pembagian tanggung jawab dan 

wewenang, praktik menurut standart operasional, prosedur khusus, proses 

berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia untuk 

mengembangkan, menerapkan, mencapai, mangkaji, mengevaluasi dan 

mensinergikkan kebijakan lingkungan dengan tujuan rumah sakit. Panduan 

sistem manajemen lingkungan rumah sakit sebagian besar mengikuti pedoman 

ISO/DIS 14001 dan 14004.  

  Sistem manajemen lingkungan rumah sakit adalah sistem pengolahan 

lingkungan yang merupaka bagian dari rangkaian kegiatan manajemen di 

rumah sakit. Sistem manajemen lingkungan rumah sakit seperti halnya sistem 

manajemen lingkungan yang dilakukan pada sektor industri barang dan 

manufaktur.  

  Pelaksanaan sistem manajemen lingkungan di rumah sakit 

memerlukan adanya evaluasi untuk mengetahui kesesuaian sistem manajemen 

tersebut dengan tujuan dari rumah sakit tersebut, salah cara evaluasi yaitu 

melalui audit lingkungan menurut Wiku Adisasmito adalah suatu instrument 

untuk menguji terhadap penataan suatu perundang-undangang dan peraturan 
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lingkungan, standart, baku mutu lingkungan. Audit lingkungan juga 

merupakan suatu instrumen untuk mendapatkan informasi sejauh mana 

potensi permsalahan yang ada di rumah sakit (non-compliance).  

2.3.4 Konsep Lingkungan dalam Rumah Sakit  

  Konsep lingkungan di rumah sakit berdasarkan menkes (Mentri Kesehatan) 

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

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

sebetulnya sudah ada dibeberapa Rumah Sakit di Indonesia, namun penerapan 

yang dilakukan tidak menyeluruh, kurang efektif, dan akibat kurang beberapa 

keterbatasa. Konsep Green Hospital perlu adanya perencanaan dari awal, siapa 

nantinya yang akan bertanggung jawab karena penerapan Green Hospital akan 

berpengaruh terhadap Rumah Sakit, semakin bersih, semakin nyaman, maka 

kualitas Rumah Sakit akan semakin bagus. 

  Limbah rumah sakit jika tidak dikelola dengan baik maka akan 

mencemari dan merusak lingkungan sekitar. Limbah yang berasal dari kegiatan 

Rumah Sakit diwajibkan dikelola dengan baik dan benar. Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 tentang baku Mutu Limbah Cair. Untuk 

efektivitas dan efisien dalam melakukan pengolahan, bisa dilihat dari hasil 

laporan setiap bulan dengan melakukan pemeriksaan rutin parametet limbah. 

Selain Limbah Cair, Limbah Padat berupa sampah medis/non medis tidak boleh 

dibuang sacara langsung.  

  Pelayanan Rumah Sakit tidak hanya terdapat orang yang sedang sakit 

saja, namun terdapat pasien, dokter, perawat dan staf namun ada juga orang yang 

sedang menjalani perawatan, pengunjung yang akan mengkontrol kesehatannya, 

atau keluarga pasien. Mereka butuh ruang gerak bebas dan udara bebas selama 

berada di Rumah Sakit. Penyediaan lahan untuk ruang gerak terbuka hijau tidak 

hanya sekedar untuk menyejukkan orang disekitar, fungsi lain dari memberikan 

ruang terbuka untuk pasien, keluarga dan staf di Rumah Sakit agar bisa 

menghirup udara segar dan bisa berinteraksi dengan yang lain. Dengan konsep 
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ini, Rumah Sakit sudah menunjukkan kualitasnya, bahwa Rumah Sakit yang 

memiliki ruang terbuka hijau dan Pengolahan Limbah yang baik akan 

memberikan kepercayaan terhadap masyarakat di sekitarnya. 

2.3.5 ISO 14001 (Tibor, T 1996) 

  Evaluasi kinerja lingkungan membantu organisasi dalam melakukan 

evaluasi dan koreksi terarah terhadap  manajemen lingkungan perusahaan. 

Pengukuran kinerja lingkungan adalah bagian penting dari sistem manajemen 

lingkungan. Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem 

manajemen lingkungan yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya 

pada perusahaan secara rill dan konkrit. Model Evaluasi Kinerja Lingkungan ISO 

14001 menjadi acuan metode yang digunakan untuk mengukur, menganalisa, dan 

menangani kinerja lingkungan perusahaan secara kuantitatif.  

  ISO 14001 adalah Sistem manajemen lingkungan yang berisi tentang 

spesifikasi persyaratan dan panduan untuk penggunaannya. Elemen ISO 14001 

terdiri dari:    

1. Kebijakan Lingkungan  

Kebijakan lingkungan harus terdokumentasi dan dikomunikasikan 

kepada seluruh karyawan dan tersedia bagi masyarakat, dan mencakup 

komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, pencegahan, pencemaran, 

dan patuh pada peraturan serta menjadi kerangka kerja bagi penetapan 

tujuan dan sasaran.  

2. Perencanaan  

Mencakup identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan organisasi, 

identifikasi dan akses terhadap persyaratan peraturan, adanya tujuan dan 

sasaran yang terdokumentasikan dan konsisten dengan kebijakan dan 

adanya program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan 

(termasuk siapa yang bertanggung jawab dan kerangka waktu).   

3. Implementasi dan Operasi  
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Mencakup definisi, dokumentasi dan komunikasi peran dan tanggung 

jawab pelatihan yang memadai, terjaminya komunikasi internal dan 

eksternal, dokumentasi tertulis sistem manajemen lingkungan dan 

prosedur pengendalian dokumen yang baik, prosedur pengendalian 

operasi yang terdokumentasi dan prosedur tindakan darurat yang 

terdokumentasi.  

4. Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan  

Mencakup prosedur yang secara teratur memantau dan mengukur 

karakteristik kunci dari kegiatan dan operasi prosedur untuk menangani 

situasi ketidaksesuaian prosedur pemeliharaan catatan spesifik dan 

prosedur audit kinerja pada sistem manajemen lingkungan.  

5. Tinjauan Ulang Manajemen  

Mengkaji secara periodik sistem manajemen lingkungan keseluruhan 

untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektifitas sistem manajemen 

lingkungan terhadap perubahan yang terjadi. 

 

2.4 Tahapan Perancangan sistem pengukuran kinerja 

 Pada saat hendak membuat sebuah sistem yang akan digunakan pada 

suatu perusahaan, setiap pengembang aplikasi diharuskan membuat sebuah 

rancangan dari sistem yang ingin dibuat. Rancangan ini bertujuan untuk 

memberi gambaran umum dari sistem yang akan berjalan nantinya kepada 

stakeholder. Berikut ini terdapat pula beberapa teori mengenai pengertian 

perancangan sistem.  Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2012:5), 

perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara 

rinci bagaimana sistem akan berjalan. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan 

produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan user. 

 Kenneth dan Jane (2006) menjelaskan bahwa perancangan sistem adalah 

kegiatan merancang detil dan rincian dari sistem yang akan dibuat sehingga 

sistem tersebut sesuai dengan requirement yang sudah ditetapkan dalam tahap 
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analisa sistem. Lebih lanjut O’Brien dan Marakas (2009) menjelaskan bahwa 

perancangan sistem adalah sebuah kegiatan merancang dan menentukan cara 

mengolah sistem informasi dari hasil analisa sistem sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan dari pengguna termasuk diantaranya perancangan userinterface, 

data dan aktivitas proses. 

 Menurut Bentley dan Whitten (2009) melalui buku yang berjudul “system 

analysis and design for the global enterprise” juga menjelaskan bahwa 

perancangan sistem adalah teknik pemecahan masalah dengan melengkapi 

komponen-komponen kecil menjadi kesatuan komponen sistem kembali ke 

sistem yang lengkap. Teknik ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang 

lebih baik. 

 

2.5 Alat-Alat Penunjang Pengukuran Kinerja 

 Dalam buku Iwan Vanani (2009) Alat-alat penunjang pengukuran kinerja 

digunakan untuk membantu proses pengukuran kinerja seperti penentuan 

bobot kinerja dan upaya melakukan konsolidasi kinerja dari indikator-

indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators (KPI’s)) yang beragam 

jenis metriknya. Berikut merupakan alat penunjang yang sesuai fungisnya: 

yang pertama adalah untuk menentukan bobot kinerja yaitu dengan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini lebih sering digunakan 

karena lebih mudah dan cepat penyelesaianya akan tetapi juga cukup 

komprehensif. Didukung dengan adanya perangkat lunak aplikasi Expert 

Choice, semakin memudahkan praktisi mengaplikasikannya. 

Alat penunjang kedua adalah untuk melakukan konsolidasi dari KPI’s yang 

memiliki beragam jenis ukuran metriknya. Istilah lain yang lebih popular 

disebut dengan sistem skor. Adapun metode sistem skor adalah metode 

Objective Matrix (OMAX) dari James Riggs. 
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2.5.1 Objective Matric (OMAX)  

2.5.1.1 Pengertian OMAX   

 Pengertian Objective Matrix (OMAX) adalah suatu sistem pengukuran 

produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas 

disetiap bagian perusahan dengan kriteria produktivitas yang sesuai dengan 

keberadaan bagian tersebut (objective). Model dikembangkan oleh Dr. James 

L, Riggs (Departement of Industrial Engineering di Oregon State University). 

OMAX diperkenalkan pada tahun 80-an di Amerika Serikat. Model 

pengukuran ini mempunyai ciri yang unik, yaitu kriteria performansi 

kelompok kerja digabungkan ke dalam suatu matriks. Setiap kriteria 

performansi memiliki sasaran berupa jalur khusus menu perbaikan serta 

memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingan terhadap tujuan 

produktivitas. Hasil akhir dari pengukuran ini adalah nilai tunggal kelompok 

kerja.  

 Dalam OMAX diharapkan aktivitas seluruh personal perusahaan turut 

menilai, memperbaiki dan mempertahankan performansi unitnya, karena 

sistem ini merupakan sistem pengukuran yang diserahkan langsung ke 

bagian-bagian/unit.  

1. Sebagai sarana pengukuran kinerja dalam produktivitas 

2. Sebagai alat bantu pemecahan masalah produktivitas 

3. Alat pemantau pertumbuhan produktivitas 

2.5.1.2 Format dan Fungsi Objective Matric (OMAX)   

  OMAX membutuhkan format multidimensi yang mampu 

mengkomodisikan komponen-komponen dari suatu organisasi dan dapat 

mempresentasikan komponen-komponen dari suatu organisasi dan dapat 

mempresentasikan sebagai pengukutan kinerja. Format OMAX terbagai 

menjadi tiga bagian pokok yang dapat dilihat pada gambar 2.1 dna dijelaskan 

sebagai berikut:  
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1. Difining, yaitu mendifinisikan faktor-faktor  yang menentukan kinerja 

dari suatu unit kerja di definisikan sebagai indikator kinerja.  

a. Pencapaian sesungguhnya dari suatu unit kinerja selama periode 

tertentu dimasukkan dalam baris performance.  

2. Quantifiying, yaitu mengkuantifikasi badan matrik yang terdiri dari 

level pencapaian berkisar dari 0 untuk performansi yang tidak 

memuaskan hingga 10 untuk pencapaian superior.  

a. Target performance yang realistis untuk dicapai unit kerja selama 

periode tertentu diberi nilai 10.  

b. Tingkat performance ketika matrik berada dalam tahap inisiasi 

diberi nilai 3 untuk semua indikator kerja.  

3. Monitoring indicator perfomance adalah jumlah dan nilai yang 

diperoleh dengan mengkalikan setiap nilai indikator dengan bobotnya. 

Indek adalah perbedaan persentase anatar indikator performance saat 

ini dengan periode selanjutnya.  

Bobot kepentingan diberikan kepada semua indikator untuk 

menunjukkan kinerja dari unit kerja tersebut. Indikasi dari kinerja 

untuk kerja ditunjukkan dengan perubahan rata-rata dari indikator 

performance.   
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2.6. Score Performance 

 Dalam metode OMAX, perhitungan dilakukan dengan menggunakan 

score, score diisi bernilai mulai dari 1 sampai dengan 10 dimana:  

A. Score 1 menyatakan kondisi terjelek yang terjadi. 

B. Score 3 menyatakan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam 

kondisi normal selama proses pengukuran berlangsung. 

C. Score 10 menyatakan perkiraan realitis target yang mungkin 

akan tercapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu.  

D. Score 2 dilakukan interpolasi 1 dan 3.  

E. Score 4,5,6,7,8,9 sama seperti score 2 hanya saja disini 

interpolasi dilakukan diantara 3 dan 10 
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 9    
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2.5.2 Key Environmental Performance Indicator (KEPI)  

  Key Environmental Performance Indikator (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 

pencapian tujuan-tujuan lingkungan dan meningkatkan perfomansi kinerja, 

serta memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan berikut:  

1. Penguasaaan kebijakan lingkungan berdasarkan ketentuan dan 

pengawasan yang lebih baik terhadap tujuan-tujuan lingkungan.  

2. Penggunaan tindakan perlindungan lingkungan yang paling tepat 

dalam hubungannya dengan meningkatkan performansi kinerja.  

3. Memberikan ketentuan-ketentuan yang efektif mengenai 

tanggungjawab 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 suatu alat ukur. KEPI dapat berupa matrik 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 kontinous.  

Terdapat beberapa alasan tambahan yang membuat KEPI ini penting 

yaitu:  
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a. KEPI berfokus pada pengukuran faktor yang merupakan Key “faktor”.  

b. Adanya peraturan baru yang menyangkut tentang manajemen 

lingkungan yang mengharuskan perusahaan harus ramah lingkungan.  

 Tidak ada  dasar yang tetap dalam pemilihan indikator-indikator 

kinerja lingkungan, jumlah indikator ataupun teknik pengukurannya 

(Kusumawardani, 2008). Key Environmental Performance Indikator 

(KEPI) merefleksikan efisiensi lingkungan dari suatu proses produksi 

yang melibatkan jumlah dari input dan outputnya. KEPI mempunyai 

karakter-karakter sebagai berikut:  

1. Relevan  

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 lingkunga 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 dibandingkan.  

 

2.5.3 Analytical Hierarchy Process(AHP) 

2.5.3.1 PengertianAnalytical Hierarchy Process (AHP) 

 Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas 

L.Saaty pada tahun 70-an ketika di Warston school. Metode AHP merupakan 

salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan 
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dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan 

intuisi. AHP menggabungkan penilaian-penilaian dan nilai-nilai pribadi ke 

dalam satu cara yang logis.  

Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat menyelesaikan masalah 

multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Masalah yang kompleks 

dapat di artikan bahwa kriteria dari suatu masalah yang begitu banyak 

(multikriteria), struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian pendapat 

dari pengambilan keputusan, pengambilan keputusan lebih dari satu orang, 

serta ketidakakuratan data yang tersedia. Menurut Saaty, hirarki didefinisikam 

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. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat 

diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi 

suatu bentuk hirarki sehingga akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. 

Prosedur Analityc Hierarcy Process (AHP) dapat dikelompokkan ke dalam 

lima langkah, yaitu: 

a. Pembentukan hirarki, 

Hirarki digunakan untuk memperhatikan pengaruh dari tujuan tingkat 

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

digunakan untuk mendekomposisi suatu permasalahan yang kompleks 

sehingga masalah tersebut menjadi terstruktur dan sistematis. 

Secara umum hirarki dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Hirarki struktural,  yaitu masalah yang kompleks diuraikan 

menjadi bagian-bagiannya atau elemen-elemennya menutut ciri 

atau besaran tertentu. Hirarki ini erat kaitanya dengan menganalisa 

masalah yang kompleks melalui pembagian objek yang diamati 

menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. 
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2. Hirarki fungsional, menguraikan maslah yang kompleks menjadi 

bagian-bagianya sesuai hubungan esensialnya. Hirarki ini 

membantu mengatasi masalah atau mempengaruhi sistem yang 

kompleks untuk mencapai tujuan yang diinginkannya seperti 

penentuan prioritas tindakan, alokasi sumber daya. Menurut Saaty 

(1993) dalam suatu hierarki fungsional sistem yang kompleks 

dipecah menjadi bagian-bagian yang menjadi elemen-elemen 

pokoknya menurut hubungan esensial antar sesamanya. 

b. Perbandingan berpasangan (Pair-wise Comparison),  

Perbandangan berpasangan ini digunakan untuk mempertimbangkan 

faktor-faktor keputusan atau tujuan alternatif-alternatif dengan 

memperhitungkan hubungan antara faktor/sub faktor yang lainya 

maupun kriteria/sub kriteria. 

c. Pengecekan konsistensi, 

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan apakah 

perbandingan berpasangan yang dibuat oleh pembuat keputusan masih 

dalam batas control penerimaan atau tidak. Terdapat batas penerimaan 

yang disarankan dan jika konsistensi berada dalam batas tertentu, perlu 

diadakan pengkajian lagi apakah konsistensi tersebut dapat diterima 

atau tidak. 

d. Evaluasi dari seluruh pembobotan, 

Penilaian merupakan sistesis (penempatan bersama-sama) dari model 

menggunakan pembobotan dan penambahan proses untuk mengetahui 

bobot seluruh alternatif. Bobot dinormalisasikan pada setiap matrix 

perbandingan berpasangan. Alternatif terbaik adalah alternatif yang 

memiliki bobot tertinggi sebagai prioritas terbaik yang dipilih dalam 

pengambilan keputusan. 
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e. Pengelompokan keputusan dan penilaian. 

Untuk mengetahui penilaian secara berkelompok setiap anggota 

kelompok membuat seluruh penilaian model dan mengkombinasikan 

hasilnya. Kombinasi dapat diperoleh dari beberapa cara, metode yang 

sering digunkan adalah Geometric Mean (GM).  

Menurut Thomas L. Saaty ada tiga prinsip AHP: 

1. Menggambarkan dan menguraikan secara hierarki yang kita sebut 

menyusun secara hierarki yaitu, memecah-mecah persoalan 

menjadi unsur-unsur yang terpisah-pisah. 

2. Pembedaan prioritas dan sintetis, yang kita sebut penerapan 

prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut 

relatif pentingnya. 

3. Konsistensi logis yaitu: menjamin bahwa semua elemen 

dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten 

sesuai dengan suatu kriteria yang logis.  

Adapun skala penilaian perbandingan berpasangan berjumlah lima 

buah yang merupakan jumpah proposional bagi para 

manajer/responden untuk membedakan antara kinerja yang ada. Agar 

diperoleh skala yang bermanfaat ketika membandingkan dua elemen, 

perlu dipahami tujuan yang diambil secara umum. Dengan dasar 

perbandingan penilaian perbandingan berpasangan yang ditunjukkan 

pada tabel 3.1 sebagai berikut:    

Tabel 2.5 Sekala 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 dari pada elemen 

yang lain 

Pengalaman menyatakan 

sedikit memihak pada satu 

elemen 

5 (kuat) Satu elemen Pengalaman menunjukkan 
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sesungguhnya lebih 

penting dari elemen yang 

lain  

secara kuat memihak pada 

satu elemen 

7 (sangat kuat) 

Satu elemen jelas lebih 

penting dari elemen yang 

lain  

Pengalaman menunjukkan 

secara kuat disukai dan 

didominasi satu elemen 

sangat jelas lebih penting 

9 (Mutlak kuat) 

Satu elemen mutlak lebih 

penting dari pada elemen 

yang lain. 

Pengalaman menunjukkan 

satu elemen sangat jelas lebih 

penting 

2,4,6,8 

Nilai tengah diantara dua 

penilaian yang 

berdampingan 

Nilai ini diberikan jika 

diperlukan kompromi 

Kebalikan dari angka tingkat kepentingan di 

atas  

Bila elemen ke- ij pada faktor 

mendapat nilai x maka 

elemen ke- ji pada faktor ke- j 

mendapat nilai 1/x 

 

2.5.3.2 Prinsip Dasar Analytic Hierarchy Process (AHP)  

 Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode AHP ada beberapa 

prinsip dasar yang harus dipahami antara lain :  

1. Decomposition  

Pengertian decomposition adalah memecahkan atau membagi 

problema yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hirarki 

proses pengambilan keputusan, dimana setiap unsur atau elemen 

saling berhubungan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, 

pemecahan dilakukan terhadap unsur-unsur sampai tidak mungkin 

dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa 

tingkatan dari persoalan yang hendak dipecahkan.  

2. Comparative Judgement  

Comparative Judgement dilakukan dengan penilaian tentang 

kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam 

kaitannya dengan tingkatan diatasnya. Penilaian ini merupakan inti 

dari AHP karena akan berpengaruh terhadap urutan prioritas dari 
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elemen-elemenya. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan 

dalam bentuk matrikspairwise comparisons yaitu matriks 

perbandingan berpasangan memuat tingkat preferensi beberapa 

alternatif untuk tiap kriteria. Skala preferensi yang digunakan yaitu 

skala 1 yang menunjukan tingkat yang paling rendah (equal 

importance) sampai dengan skala 9 yang menunjukkan tingkatan 

paling tinggi (extreme importance).  

3. Synyhesis of Priority  

Synthesis of priority dilakukan dengan menggunakan eigen 

vector methods untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-

unsur pengambilan keputusan.   

4. Logical Consistency  

Logical consistency merupakan karakteristik penting AHP. Hal 

ini dicapai dengan mengagresikan seluruh eigen vector yang 

diperoleh dari berbagai tingkatan hirarki dan selanjutnya 

diperoleh suatu vektor composite tertimbang yang 

mengahasilkan urutan pengambilan keputusan.  

 

2.5.3.3 Perhitungan Bobot Nilai AHP 

 Pada dasarnya formulasi matematis pada model AHP dilakukan 

dengan menggunakan suatu matriks. 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 matriks perbandingan berpasangan. 

 Perbandingan berpasangan dimulai dari tingkat hierarki paling tinggi, 

dimana suatu kriteria digunakan sebagai dasar pembuatan perbandingan. 

Selanjutnya perhatikan elemen yang akan dibandingkan. 
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   Tabel 2.4 Matriks Perbandingan Berpasangan 

 A1 A2 … An 

A1 A11 A12 … An1 

A2 A21 A22 … An2 

- - - - - 

- - - - - 

… … … … … 

An An1 An2 … Ann 

Matriks An x n merupakan matriks resiprokal. Dan diasumsikan 

terdapat n elemen, yaitu W1, W2, …, Wn yang akan dinilai secara 

perbandingan. Nilai (judgement) perbandingan secara berpasangan antara 

(W1, W2)  dapat dipersiapkan sebagai  

𝑤𝑖

𝑤𝑗
= 𝑎(𝑖, 𝑗) (1) 

Dalam hal ini matriks perbandingan adalah matriks A dengan 

unsur-unsurnya adalah aij dengan I, j = 1, 2, …, n. 

𝐴 =  (

𝑤1

𝑤1
…
𝑤𝑛

𝑤1

𝑤1

𝑤2
…
𝑤𝑛

𝑤2

…
…
…

𝑤1

𝑤𝑛
…
𝑤𝑛

𝑤𝑛

) (2) 

Kemudian dilihat baris ke-I pada matriks A di atas: 

a(i,1), a(i,2),  … a(i,j), … a(i,n) 

atau  
𝑤𝑖

𝑤1
 ,

𝑤𝑖

𝑤2
 , … 

𝑤𝑖

𝑤𝑗
 , … 

𝑤𝑖

𝑤𝑛
 (3) 

Jika dikalikan elemen pertama dengan w1, ke dua dengan w2 

dan seterusnya, maka akan diperoleh barisan yang identik w1, w1, 

w1, … w1. 

𝑊1 =  
1

𝑛
∑ 𝑎(𝑖, 𝑗)𝑤1

𝑛
𝑗=𝑙  ;(i,j) = 1,2,…n) (4) 

Jadi diperoleh: 
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∑ 𝑎(𝑖, 𝑗)𝑤1
𝑛
𝑗=𝑙 = 𝑛𝑤1 ; (i,j) = 1,2,3…n) (5) 

Yang ekuivalen, adalah : atau Aw = nw 

  Dalam penentuan nilai eigen dan vaktor eigen haruslah dipilih 

satu yang sesuai dengan tujuan yaitu kriteia maksimum, penilaian ini 

berguna untuk mengurangi inkonsistensi, atau dengan kata lain 

𝐴𝑤 =  𝜆𝑚𝑎𝑥 𝑤 dengan 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 yang maksimum. Salah 

satu keuntungan AHP dibandingkan dengan model-model 

pengambilan keputusan yang lain adalah tidak adanya syarat 

konsisteni mutlak 100%.  

2.5.4 Trafic Light System (TLS) 

  Trafic Light System berhubungan erat dengan scoring system. Trafic 

Light System berfungsi sebagai tanda apakah score dari suatu indikator 

kinerja memerlukan suatu indikator kinerja memerlukan suatu perbaikan 

atau tidak. Indikator Trafic Light System ini dipresentasikan dengan 

beberapa warna sebagai berikut:  

1. Warna Hijau  

Acheivement dari suatu indikator kinerja sudah tercapai. 

2. Warna Kuning  

Acheivement dari suatu indikator kinerja belum tercapai, 

meskipun nilainya sudah mendekati target, jadi pihak 

manajemen harus berhati-hati dengan adanya berbagai macam 

kemungkinan.  

3. Warna Merah  

Acheivement dari suatu indikator kinerja benar-benar dibawah 

target yang telah ditetapkan dan memerlukan perbaikan dengan 

segera. Penentuan dari besarnya score Acheivement suatu 

indikator kinerja yang termasuk warna-warna dari traffic light 
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system tergantung dari penilaian dan kemampuan perusahaan 

itu sendiri. 

2.5.5 Hirarki  

2.5.5.1 Pengertian Hirarki 

  Metode ini adalah kerangka untuk mengambil keputusan dengan 

efektif atas persoalan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam 

bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan 

hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang 

pentingnya tiap variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi 

dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Metode ini 

juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan 

pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang 

beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif 

sebagaimana yang diperesentasikan pertimbangan yang telah dibuat.  

2.5.6 Penentuan Atribut Key Performance Indicator 

Untuk mempermudah proses pengukuran kinerja, perlu ditentukan 

spesifikasi dari masing-masing KPI. Spesifikasi itu antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Nama KPI 

2. Kode KPI 

3. Tipe KPI 

 Greather the better 

Pada tipe ini semakin besar nilainya maka kualitasnya semakin baik. 

 Smaller the better 

Pada tipe ini semakin rendah nilainya, maka kualitasnya semakin baik  

 Nominal is better 
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Pada tipe ini biasanya ditetapkan suatu niali nominal tertentu, semakin 

mendekati nilai nominal tersebut maka kualitasnya semakin baik. 

4. Satuan pengukuran 

Satuan pengukuran merupakan standart untuk menilai KPI, ditetapkan 

untuk masing-masing KPI guna memudahkan pengukuran. 

5. Deskripsi 

Menjelaskan tentang pengertian KPI yang dimaksud 

6. Nilai minimum 

Merupakan nilai pencapaian minimum yang pernah dicapai oleh KPI. 

Nilai ini juga sering disebut nilai target pencapaian KPI untuk type smaller 

the better. 

7. Nilai maksimum 

Merupakan nilai pencapaian maksimum yang pernah dicapai oleh KPI. 

Nilai ini juga sering disebut nilai target pencapaian KPI untuk type greater 

the better. 

8. Periode pengukuran 

Merupakan rentang waktu pengukuran sehingga kinerja KPI dapat 

dipantau secara periodic, baik itu harian, mingguan ataupun bulanan. 

9. Formula atau cara mengukur 

Merupakan persamaan matematis atau logika sederhana yang berguna 

untuk mendefinisikan bagaimana cara mengukur nilai pencapaian satuan 

key performance indicator. 


