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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Green Supply Chain 

Dalam beberapa dekade terakhir ini banyak perusahaan yang mulai 

berlomba-lomba untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas dan 

cepat. Jika hanya mengandalkan pada perbaikan internal dari sebuah 

perusahaan manufaktur saja itu tidak akan cukup. Untuk mewujudkan tiga 

aspek tersebut membutuhkan peran dari semua pihak, mulai dari supplier 

yang mengelola bahan baku menjadi bahan setengah jadi, pabrik yang 

mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Seluruh jaringan 

distribusi yang menyampaikan produk hingga sampai pada konsumen akhir. 

Kesadaran akan pentingnya peran dari semua pihak untuk menciptakan 

produk yang murah, berkualitas dan cepat inilah yang awalnya melahirkan 

sebuah konsep baru di tahun 1990-an yaitu mengenai supply chain. 

Menurut Harrison (2008) supply chain adalah jaringan mitra yang secara 

kolektif mengubah komoditas dasar (dihulu) kedalam produk jadi (dihilir) 

yang bernilai bagi pelanggan akhir dan yang mengelola kembali dimasing-

masing tahap. Menurut Pujawan (2005) supply chain merupakan jaringan 

perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk 

menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai 

supply chain adalah suatu pengintergrasian jaringan mitra perusahaan-

perusahaan dari seluruh aktivitas mulai dari perancangan, desain dan kontrol 

arus material dan informasi sepanjang rantai pasok yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan kepuasan konsumen sekarang dan dimasa depan. 

Berdasarkan definisi tersebut maka bisa dikatakan bahwa supply chain  

merupakan logistic network. 

Revolusi kualitas pada akhir tahun 1980 dan revolusi supply chain pada 

awal tahun 1990 memperjelas bahwa praktik terbaik memerlukan integrasi 

pengelolaan lingkungan dengan aktivitas operasi yang dilakukan secara 

kontinu (Srivastava, 2007). Permintaan pasar global dan tekanan pemerintah 
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mendorong perusahaan menjadi lebih sustainable (Gungor dan Gupta, 1999). 

Hal tersebut menjadi pendorong bagi banyak perusahaan untuk 

mengintegrasikan aspek ramah lingkungan (green) kedalam konsep supply 

chain. Ketika suatu perusahaan berusaha untuk mencapai keberlanjutan 

(sustainability) dalam aspek lingkungan, manajemen harus memperluas usaha 

mereka untuk meningkatkan praktik yang berhubungan dengan lingkungan di 

sepanjang supply chain (Vachon dan Klassen, 2008). Semua faktor yang 

mempengaruhi elemen khusus dalam suatu rantai (chain) akan diperpanjang 

ke rantai (chain) lainnya (Sabri dan Beamon, 2000). Penilaian proses internal 

(midstream) perusahaan harus digabungkan dengan proses eksternal 

(upstream dan midstream) yang melibatkan pemasok (supplier), agen 

penyalur barang (distributor) dan pelanggan (customer) (Hendra dan Prima, 

2012).Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

green supply chain merupakan pengintergrasian aktivitas-aktivitas mulai dari 

pembelian, proses manufaktur, pengelolaan material, distribusi dan 

pemasaran yang ramah lingkungan serta reverse logistic. (Linton et al, 2007; 

Zhu dan Sarkis, 2006; Srivastava, 2007). 

Green supply chain sangat penting dalam kesuksesan implementasi dari 

industrial ecosystem dan industrial ecology. Semua aktivitas disepanjang 

supply chain memiliki resiko dan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh 

karena itu diperlukannya penggelolaan supply chain yang sadar lingkungan 

dengan mempertimangkan dampak lingkungan akhir dan sekarang dari semua 

produk dan proses dalam rangka melindungi lingkungan, meliputi : 

1. Perancangan yang ramah lingkungan (green design) 

2. Proses manufaktur yang ramah lingkungan (green manufacture) 

3. Reverse logistic  

4. Pengelolaan limbah (waste management) 

Fungsi dari pengukuran kinerja green supply chain adalah untuk 

menciptakan sebuah supply chain (rantai pasok) yang efektif dan efisien yang 

ramah lingkungan. Perkembangan supply chain modern yang mulai 

berkembang saat ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian atau resiko 
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dalam supply chain sehingga secara positif mempengaruhi inventori, waktu 

siklus, waktu proses dan pelayanan pelanggan. Semua itu berperan dalam 

peningkatan daya saing dan profitabilitas perusahaan. keuntungan dan tujuan 

sistem pengukuran kinerja dalam green supply chain hanya bisa diperoleh bila 

semua proses dan operasi diintegrasikan secara menyeluruh. Tujuan dari proses 

ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem kontrol putaran tertutup dan 

proaktif (Hendra dan Prima, 2012). 

Salah satu aspek fundamental dalam pengukuran kinerja green supply chain 

adalah pengukuran kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Manajemen 

kinerja yang efektif memerlukan sistem pengukuran kinerja yang mampu 

mengevaluasi kinerja green supply chain yang ada secara holistik. 

 

2.2 Perancangan Sistem pengukuran kinerja 

Aktivitas pengukuran kinerja hanyalah satu tahap yang harus dilakukan 

setelah kita berhasil menyelesaikan rancangan sistem pengukuran kinerja. 

Tahap rancangan sistem pengukuran kinerja merupakan tahap yang 

menentukan baik buruknya pengukuran kinerja. Dalam proses merancang 

sistem pengukuran kinerja harus meliputi beberapa aktivitas antara lain 

menentukan model apa yang akan dipilih termasuk kerangka kerjanya sampai 

penentuan indikator kinerja kunci atau KPI (key performance indicator). 

Mengukur kinerja supply chain pada suatu perusahaan harus berdasarkan KPI 

yang relevan. Proses pengelolaan informasi berupa data aktual, data target dan 

data kinerja sebelumnya. Alat-alat penunjang untuk mengukur berupa sistem 

skor untuk melakukan konsolidasi dari KPI-KPI yang memiliki metrik yang 

berbeda menjasi sebuah informasi penting yang perlu diketahui oleh para 

menejer organisasi. 

 

2.3 Tahapan Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Green Supply Chain 

Tahapan perancangan sistem pengukuran kinerja green supply chain pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Penentuan Tujuan Strategis 
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Tahap pertama dalam merancang sistem pengukuran kinerja green supply 

chain adalah menentukan tujuan strategis. Tujuan strategis ditentukan 

berdasarkan atribut kinerja green SCOR (reliability, responsiveness, 

flexibility, cost, asset) yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 

2. Tahap Penentuan  Key Performance Indicator (KPI) 

Setelah menentukan tujuan strategis tahap selanjutnya adalah menentukan 

indikator-indikator yang berpengaruh pada kinerja supply chain pada PT 

YMPI dimana indikator-indikator tersebut ditentukan berdasarkan tujuan 

strategis yang sudah ditentukan sebelumnya. 

3. Tahap Verifikasi KPI 

Tahap ketiga dalam perancangan sistem pengukuran kinerja green supply 

chain adalah verifikasi KPI yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika 

indikator-indikator tersebut sudah sesuai dengan perusahaan maka 

indikator tersebut bisa digunakan dalam perancangan sistem pengukuran 

kinerja green supply chain, jika tidak sesuai maka indikator tersebut 

dihapus dan kembali ketahap 2. 

4. Tahap Pembobotan KPI dengan Metode AHP 

Tahap terakhir dalam perancangan sistem pengukuran kinerja adalah 

pembobotan KPI yang sudah ditetapkan pada tahap sebelumnya. 

Pembobotan ini dilakukan dengan menggunakan metode AHP dengan 

menggunakan software expert choice. 

Terdapat dua metode yang digunakan dalam merancang sistem 

pengukuran kinerja supply chain yaitu metode SCOR dan metode Performance 

PRISM. Tetapi hanya pengembangan dari metode SCOR yang memiliki referensi 

akurat dan cukup untuk digunakan sebagai acuan penelitian mengenai 

perancangan sistem pengukuran kinerja green supply chain yaitu dengan 

menggunakan metode Green SCOR. 

2.4 Green supply chain operation referance (GSCOR) 

Sistem pengukuran kinerja green supply chain dapat dirancang dengan 

menggunakan metode green supply chain operation reference (GSCOR) dimana 
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model GSCOR merupakan pengembangan dari model SCOR itu sendiri. Model 

Supply chain operation reference (SCOR) dikembangkan oleh kelompok 

perusahaan yang bergabung dalam supply chain council. SCOR merupakan suatu 

kerangka untuk menggambarkan aktivits bisnis antar komponen supply chain 

mulai dari hulu (supplier) hingga ke hilir (customers) untuk memenuhi 

permintaan pelanggan dan tujuan dari supply chain. Model ini mengintergrasikan 

tiga elemen utama dalam manajemen yaitu business process reengineering, 

benchmarking, dan process measurement ke dalam kerangka lalu lintas fungsi 

dalam supply chain (Natalia dan Astuario, 2015). Menurut Pujawan (2010), 

SCOR membagi proses-proses rantai pasokan menjadi lima proses antara lain 

Plan (proses perencanaan), Source (proses pengadaan), Make (proses produksi), 

Deliver (proses pengiriman), dan Return (proses pengembalian). Kerangka SCOR 

menyediakan berbagai variasi ukuran kinerja untuk mengevaluasi rantai pasok 

yang disusun dalam beberapa tingkatan metrik ukuran yang berasosiasi pada salah 

satu dari atribut kinerja, yaitu: Reliability, Responsiveness, Flexibility, Cost, dan 

Asset (Natalia dan Astuario, 2015). 

Menurut Supply Chain Council (2012) model Green SCOR terdiri dari tiga 

tingkat (level) sebagai berikut : 

1. Tingkat Proses (tipe proses) 

Pada tingkat ini mendefinisikan lingkup dan isi dari model SCOR 

2. Tingkat Konfigurasi (kategori dari proses) 

Tingkat ini merupakan konfigurasi supply chain perusahaan dari “kategori-

kategori proses” inti. 

3. Tingkat Elemen Proses (Uraian Proses) 

Tingkat ini mendefinisakn kemampuan perusahaan untuk sukses bersaing 

dalam pasar. Tingkat ini terdiri dari : 

a. Definisi elemen dari proses 

b. Input dan output dari informasi elemen proses 

c. Atribut dan definisi ukuran kinerja proses 

d. Definisi praktek terbaik 
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Tiga tingkatan ini termasuk dalam lingkup model Green SCOR. Tingkat 

implementasi ini terdefinisi berbeda di tiap perusahaan. Pada tingkat satu, Green 

SCOR didasarkan atas lima proses manajemen yang berbeda (Supply Chain 

Council, 2012). Adapun rincian dari lima proses tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Rencana (Plan) 

Perencanaan dan manajemen permintaan/penyediaan. 

a. Menyeimbangkan sumber daya dengan kebutuhan dan 

menetapkan/mengkomunikasikan rencan untuk seluruh rantai pasok, 

termasuk pengembalian dan proses pelaksanaan dari mendapatkan 

sumber, pembuatan dan pengiriman. 

b. Manajemen aturan bisnis, kinerja supply chain, pengumpulan 

data,persediaan, aset kapital, transportasi, konfigurasi perencanaan, 

persyaratan dan pemenuhan regulasi dan resiko supply chain 

c. Menyelaraskan rencana unit supply chain dengan rencana finansial. 

2. Sumber (Source) 

Pengadaan produk persediaan (sourcing stocked), membuat menurut 

pesanan (make to order) dan rancangan menurut pesanan (engineer to 

order) 

a. Menjadwalkan pengiriman, penerimaan, pemeriksaan dan transfer 

produk, otorasi pembayaran pemasok. 

b. Mengidentifikasi dan pemilihan sumber penyediaan bila belum 

ditetapkan terlebih dahulu sebagaimana untuk produk “rancang menurut 

pesanan”. 

c. Mengelola aturan bisnis, nilai kerja pemasok dan pemeliharaan data 

d. Mengelola persediaan, aset kapital (barang modal), produk yang datang, 

jaringan pemasok , persyaratan impor/ekspor, perjanjian pemasok dan 

resiko sumber supply chain. 

3. Buat (make) 

Proses-proses yang mentransformasikan produk ke status jadi untuk 

memenuhi permintaan yang direncanakan atau yang aktual. 



10 

 

a. Jadwalkan kegiatan produksi, keluarkan produk, buat dan tes, 

pengepakan, siapkan produk dan lepas produk untuk dikirim . dengan 

tambahan persyaratan “hijau” (green) pada SCOR, sekarang ada peoses 

spesifikasi untuk pembuangan limbah dalam buat (make) 

b. Selesaikan rekayasa untuk produk “rancang menurut pesanan”. 

c. Kelola aturan kinerja, data, produk dalam proses, peralatan dan fasilitas, 

transportasi, jaringan produksi dan resiko supply chain “make”. 

4. Kirim (Delivery) 

Manajemen pemesanan , gudang, transportasi dan instalasi untuk produk 

persediaan “buat menurut pesanan”. 

a. Semua langkah manajemen pesanan dari pemrosesan permintaan 

penawaran sampai dengan menyimpanan pengiriman dan pemilihan 

angkutan 

b. Manajemen gudang dari penerimaan dan pengambilan produk untuk 

memuat dan mengirim produk 

c. Menerima dan memeriksa produk dilokasi pelanggan dan pemasangan 

bila diperlukan 

d. Penagihan kepelanggan 

5. Kembali (Return) 

Pengembalian bahan baku dan penerimaan pengembalian dari produk jadi. 

a. Langkah pengembalian semua produk cacat dari sumber indentifikasi 

kondisi produk, disposisi produk, meminta otorisasi atas pengembalian 

produk, menjadwalkan pengiriman produk dan mengemalikan produk 

cacat dan mengirimkan pengembalian produk yang telah diotorisasi, 

menjadwalkan penerimaan pengembalian, menerima produk dan 

transfer produk cacat 

b. Langkah pengembalian produk pemeliharaan, perbaikan dan 

pemeriksaan secara menyeluruh (maintenance, repair & overhaul) dari 

sumber mengidentifikasi kondisi produk, disposisi produk, meminta 

otorisasi pengembalian produk, menjadwalkan penerimaan produk dan 

mengembalikan produk MRO dan mengirim serta mengotorisasi 
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pengembalian produk, menjadwalkan penerimaan produk, menerima 

produk dan transfer produk MRO. 

c. Langkah pengembalian semua produk kelebihan dari sumber 

identifikasi kondisi produk, disposisi produk, meminta otorisasi 

pengembalian produk, menjadwalkan pengiriman produk, 

mengembalikan produk, menjadwalkan pengiriman produk, 

mengembalikan produk kelebihan dan mengijinkan produk, menerima 

produk dan transfer produk kelebihan. 

d. Mengelola aturan bisnis pengembalian, kinerja, pengumpulan data, 

invetarisasi pengembalian barang modal, transportasi, konfigurasi 

jaringan, persyaratan dan pemenuhan peraturan, resiko pengembalian 

supply chain. 

Pada Green SCOR tingkat dua , kelima proses diatas terdiri dari tiga tipe 

proses sebagai berikut : 

1. Reliability 

Berkaitan dengan keandalan 

2. Responsiveness 

Berkaitan dengan kecepatan waktu respon setiap perubahan 

3. Flexibility 

Berkaitan dengan kemampuan dalam menghadapi setiap perubahan 

4. Cost 

Berkaitan dengan biaya-biaya di dalam Supply chain 

5. Asset 

Berkaitan dalam pengelolaan asset berkaitan dengan nilai suatu barang 

 

2.5 Key Performance Indicator (KPI) 

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pada supply chain merupakan 

tujuan dari ditentukannya key performance indicator (KPI). Key performance 

indicator (KPI) dalam performance indicator resource catalouge yang 

diterbitkan oleh Australian Goverment Departement of Finance and 
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Administration (2006) merupakan ukuran spesifik tentang kinerja organisasi 

dalam wilayah bisnis. Ukuran tersebut dapat berupa finansial dan non 

finansial yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja strategis organisasi. 

Sebagai alat ukur kinerja strategis organisasi, KPI mengindikasikan kesehatan 

dan perkembangan organisasi, keberhasilan kegiatan, program atau 

penyampaian pelayanan untuk mewujudkan target-target atau sasaran 

organisasi. 

KPI dapat berbentuk ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Namun 

demikian, dalam praktek penyusunan KPI oleh berbagai organisasi public dan 

private, sebagaian besar KPI berupa ukuran kuantitatif. Hal ini dikarenakan 

ukuran kuantitatif relatif lebih mudah digunakan dalam proses penggalian 

data maupun pada saat pengukuran dan evaluasi. Sedangkan untuk ukuran 

kualitatif biasanya memerlukan survey atau kegiatan penelitian sebagai upaya 

untuk memperoleh data kinerja yang diperlukan. Proses pengendalian data 

untuk ukuran kualitatif ini seringkali memerlukan waktu dan biaya yang tidak 

sedikit. 

KPI sebagai unsur yang sangat penting dalam sistem manajemen kinerja 

dan merupakan jantung dalam siklus performance management, baik berupa 

performance planning, performance coaching dan performance appraisal. 

 

2.6 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Seletah ditentukannya key performance indicator (KPI) untuk mengukur 

kinerja green supply chain, maka selanjutnya adalah pembobotan dari setiap 

indikator yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan AHP. 

Menurut Saaty (1993) langkah kerja utama Analytical Hierarchy Process 

(AHP) adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi persoalan dan merinci pemecahan persoalan yang 

diinginkan. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam langkah ini adalah penguasaan 

masalah secara mendalam, karena akan menjadi perhatian adalah 

pemilihan tujuan, kriteria dan elemen-elemen yang menyusun struktur 
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hierarki. Tidak terdapat prosedur yang pasti untuk mengidentifikasi 

komponen-komponen sistem, seperti tujuan, kriteria dan aktivitas-

aktivitas yang akan dilibatkan dalam suatu struktur hierarki. Komponen-

komponen sistem dapat diidentifikasi berdasarkan kemampuan pada 

analisis untuk menemukan unsur-unsur yang dapar dilibatkan dalam 

suatu sistem. 

2. Membuat struktur hierarki dari sudut pandang manajemen secara 

keseluruhan 

Hierarki merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari 

interaksi antar komponen dan dampaknya terhadap sistem. Abstraksi ini 

mempunyai bentuk yang saling berkaitan, tersusun dari sasaran utama, 

sub-sub tujuan, faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi sub-sub 

sistem tujuan tersebut, pelaku-pelaku yang memberi dorongan, tujuan-

tujuan pelaku dan akhirnya ke alternatif strategis, pilihan atau sekenario. 

Penyusunan hierarki erdasarkan jenis keputusan yang diambil. Pada 

tingkat puncak hierarki hanya terdiri dari satu elemen yang dibagi dalam 

kelompok homogen, agar dapat dibandingkan dengan elemen-elemen 

yang berada pada tingkat sebelumnya. 

3. Menyusun matriks banding berpasangan 

Matriks banding berpasangan untuk kontribusi atau pengaruh setiap 

elemen yang relevan atas setiap kriteria yang berpengaruh yang berada 

setingkat diatasnya. Matriks banding berpasangan dimulai dari puncak 

hierarki untuk fokus G, yang merupakan dasar untuk melakukan 

perbandingan antar elemen yang terkait yang ada dibawahnya. 

Perbandingan berpasangan pertama dilakukan pada elemen tingkat kedua 

(F1,F2,F3,.......... Fn) terhadap fokus G yang ada dipuncak hierarki. 

Menurut perjanjian, suatu elemen yang ada disebelah kiri suatu elemen 

dipuncak matriks. 

4. Mengumpulkan semua perbandingan yang diperlukan untuk 

pengembangan perangkat matriks di langkah tiga. 
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Pada tahap ini dilakukan perbandingan berpasangan antar setiap variabel 

pada kolom ke-j dengan setiap variabel pada baris ke-i yang berhubungan 

dengan fokus G. Perbandingan berpasangan antar variabel tersebut dapat 

dilakukan dengan pertanyaan : “seberapa kuat variabel baris ke-i 

didominasi oleh fokus G, dibandingkan dengan kolom ke-j?” untuk 

mengisi matriks berpasangan, digunakan skala banding yang tertera pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Skala Banding Secara Berpasangan 

Intensitas 

Pentingnya 
Definisi  Penjelasan  

1 
Kedua elemen 

sama pentingnya 

Dua elemen menyumbangnya 

sama besar pada sifat itu 

3 

Elemen yang 

satu sedikit lebih 

penting dari pada 

yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

sedikit menyokong satu elemen 

atas yang lainnya 

5 

Elemen yang 

satu esensial atau 

sangat penting 

dari pada yang 

lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

dengan kuat menyokong satu 

elemen atas elemen yang lainnya 

7 

Satu elemen jelas 

lebih penting 

dari elemen yang 

lainnya 

Satu elemen dengan kuat 

disokong dan 

didominannyatelah terlihat 

dalam praktik 

9 

Satu elemen 

mutlak lebih 

penting dari pada 

yang lainnya 

Bukti yang menyokong elemen 

yang satu atas yang lain 

memiliki tingkat penegasan 

tertinggi yang mungkin 

menguatkan 
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2,4,6,8 

Nilai-nilai antara 

diantara dua 

pertimbangan 

yang berdekatan 

Kompromi diperlukan antara 

dua pertimbangan 

Kebalikan  

Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka bila 

dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai 

nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i 

Sumber : Saaty, 1993 : 85-86 

5. Memasukkan nilai-nilai kebalikannya beserta bilangan 1 sepanjang 

diagonal utama, penentuan prioritas dan pengujian konsistensi 

Angka 1 sampai 9 digunakan bila F1 lebih mendominasi atau 

mempengaruhi sifat fokus puncak hierarki (G) dibandingkan dengan Fj. 

Sedangkan bila Fi kurang mendominasi atau kurang mempengaruhi sifat 

G dibandingkan dengan Fj, maka digunakan kebalikannya. Matriks 

dibawah garis diagonal utama diisi dengan nilai-nilai kebalikannya. 

6. Melaksanakan langkah 3,4,5 untuk semua elemen pasa setiap tingkat 

keputusan yang terdapat pada hierarki, berkenaan dengan kriteria elemen 

diatas. 

Matriks pembandingan dalam metode AHP dibedakan menjadi dua, yaitu 

: matriks pendapat individu (MPI) dan matriks pendapat gabungan 

(MPG). MPI adalah matriks hasil perbandingan yang dilakukan individu. 

MPI memiliki elemen yang disimbolkan aij yaitu elemen matriks pada 

baris ke-1 dan kolom ke-j. Matriks pendapat individu dapat dilihat pada 

tabel 2.4 dibawah ini : 

Tabel 2.2 Matriks Pendapat individu 

G A1 A2 A3 ... An 

A1 a11 a12 a13 ... a1n 

A2 a21 a22 a23 ... a2n 

... . . . . . 

... . . . . . 

An an1 an2 an3 ... Ann 
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Sumber : Saaty, 1993 

MPG adalah susunan matriks baru yang elemen (Gij) berasal dari rata-

rata geometrik pendapat-pendapat individu yang rasio inkonsistensinya 

lebih kecil atau sama dengan 10 persen, dan setiap elemen pada baris dan 

kolom yang sama dari MPI yang satu dengan MPI yang lain tidak terjadi 

konflik. Matriks pendapat gabungan dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah 

ini : 

Tabel 2.3 Matriks Pendapat gabungan 

G G1 G2 G3 ... Gn 

G1 G11 G12 G13 ... G1n 

G2 G21 G22 G23 ... G2n 

... . . . . . 

... . . . . . 

Gn Gn1 Gn2 Gn3 ... Gnn 

Sumber : Saaty, 1993 

Rumus matematika yang digunakan untuk memperoleh rata-rata 

geometric adalah : 

gij = √∑ (   ) 
   

 
k 

Dimana : 

gij = elemen MPG baris ke-1 kolom ke-j 

(aij) = elemen baris ke-i dari MPG ke-k 

7. Mensintesis prioritas untuk melakukan pembobotan vektor-vektor 

prioritas 

Menggunakan komposisi secara hirarki untuk membobotkan vektor-

vektor prioritas itu dengan bobot kriteria-kriteria, dan menjumlahkan 

semua nilai prioritas terbobot yang bersangkutan dengan nilai prioritas 

dari tingkat bawah berikutnya dan seterusnya. Penggolongan matriks 

pendapat terdiri dari dua tahap, yaitu : 

1. Pengolahan horizontal  

2. Pengolahan vertikal 
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Kedua jenis pengolahan tersebut dapat dilakuakan untuk MPI dan MPG. 

Pengolahan vertikal dilakukan setelah MPI dan MPG diolah secara 

horizontal, dimana MPI dan MPG harus memenuhi persyaratan rasio 

inkonsistensi 

a. Pengolahan horisontal bertujuan untuk melihat prioritas suatu 

elemen terhadap tingkat yang persis berada satu tingkat diatas 

elemen tersebut, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu penentuan vektor 

prioritas (rasio vektor eigen), uji konsistensi dan revisi MPI dan 

MPG  yang memiliki rasio  inkonsistensi tinggi. Tahapan 

perhitungan yang dilakukan pada pengolahan horizontal ini adalah : 

1) Horizontal baris (Z) dengan rumus : 

Zi = √∐ (   )
 
   

  

(aij = 1,2,3....., m) 

2) Perhitungan vektor atau eigen vector adalah : 

VPI = 
√∏    

 
   

 

∑ √∏    
 
   

  
   

 

3) Perhitungan nilai eigen vector adalah : 

VA = (aij) × VP, dengan VA = (Vai) 

VB = VA/VP, dengan VB = Vbi) 

αmaks = 
 

 
∑    
 
          untuk i = 1,2,3, ....., m 

4) Perhitungan indeks konsistensi (CR) adalah : 

CI = 
       

   
  ,untuk i = 1,2,3,...., m 

5) Perhitungan rasio inkonsistensi (CR) adalah : 

CR = 
  

  
 

RI = indeks acak (random index) yang dikeluarkan oleh oak ridge 

laboratory (Saaty, 1993) dari matriks berorde 1-15 yang menggunakan 

contoh berukuran 100 

Nilai RI dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.4 Nilai RI (ratio index) 
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n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 

Nilai rasio inkonsistensi (CR) yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 

merupakan nilai yang mempunyai tingkat konsistensi yang baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Saaty, 1993) 

b. Pengolahan vertikal 

Merupakan penyusunan prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat 

hierarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama atau fokus. Apabila 

CVij didefinisikan sebagai nilai prioritas pengaruh elemen ke-j pada tingkat 

ke-i terhadap sasaran utama, maka : 

CVij = ∑    (     )     (   ) 

Untuk : 

i = 1,2,3,....,n 

j = 1,2,3,....,n 

t = 1,2,3,....,n 

Dimana : 

Chij (t,i-1) = nilai prioritas pengaruh elemen ke-i terhadap elemen ke-t pada 

tingkat diatasnya (i-1), yang diperoleh dari hasil perhitungan 

horisontal. 

VWt (i-1)   = nilai prioritas pengaruh elemen ke-t pada tingkat ke-(i-1) 

terhadap sasaran utama, yang diperoleh dari hasil perhitungan 

horisontal. 

8. Mengevaluasi konsistensi untuk seluruh hierarki 

Langkah ini dilakukan dengan mengalikan setiap indeks konsistensi dengan 

prioritas kriteria yang bersangkutan dan menjumlahkan hasil kalinya. Hasil 

ini dibagi dengan pernyataan sejenis menggunakan indeks acak, yang sesuai 

dengan dimensi masing-masing matriks.  

 

2.7 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan 
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serta perkembangannya adalah dengan melakukan pengukuran kinerja 

perusahaan tersebut. Pengkuran kinerja pada perusahaan sangatlah penting, 

karena dengan melakukan pengukuran kinerja perusahaan dapat mengetahui 

apakah kinerja yang dijalankan perusahaan sudah sesuai dengan apa yang 

ditargetkan perusahaan atau belum. Selama ini pengukuran kinerja 

perusahaan kebanyakan hanya berfokus kepada perspektif financial atau 

keuangan saja yaitu perusahaan (internal) sedangkan pada sisi lingkungan 

(eksternal) kurang tersentuh. Dari pengukuran kinerja ini bukan hanya 

sekedar sistem pengukuran dan perhitungan yang berkontribusi pada 

perusahaan saja, tetapi sistem pengukuran kinerja yang juga memberikan 

kontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan dalam menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Menurut Stoner at al (1996) pengukuran kinerja adalah suatu ukuran 

seberapa efisien dan efektif individu atau organisasi dalam tujuan yang 

memadai. Sedangkan menurut Cambridge Reaserch Group (Nelly, 1995) 

mendefinisikan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah 

proses pengukuran efisiensi dan efektifitas suatu tindakan. Berdasarkan 

beberapa definisi pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran kinerja adalah suatu proses  pengukuran terhadap berbagai 

aktivitas dalam rantai nilai perusahaan. hasil dari pengukuran tersebut 

digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang 

pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan 

penyesuaian aktivitas perencanaan dan pengendalian. 

Perusahaan perlu menggunakan sejumlah pengukuran kinerja untuk 

menentukan tujuan dan kinerja yang diharapkan. Perusahaan harus 

mengembangkan indikator kinerja yang sesuai untuk mendeskripsikan secara 

kuantitatif kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas sistem 

tersebut. Dengan melakukan pengukuran kinerja supply chain perusahaan 

dapat mengontrol kinerja perusahaan secara langsung maupun tidak langsung 

dan perusahaan juga dapat mengetahui tingkat kinerja perusahaan saat ini 

untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan yang sudah ditetapkan. Selain 
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itu hasil pengukuran kinerja juga bisa digunakan untuk landasan bagi 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja melalui perbaikan 

berkesinambungan. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja ini adalah indikator 

kinerja yang digunakan harus sesuai dengan strategi perusahaan. jika 

indikator yang digunakan tidak sesuai dengan strategi perusahaan, maka 

indikator tersebut tidak dapat digunakan dalam pengukuran kinerja pada 

perusahaan tersebut.Selain itu sistem pengukuran kinerja juga dapat 

digunakan manager dalam mengimplementasikan strategi bisnis dalam 

membandingkan hasil aktual dengan tujuan dan sasaran strategis. Berikut 

merupakan elemen-elemen pokok suatu pengukuran kinerja menurut Vanany 

(2004) adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi 

Tujuan merupakan pernyataan secara umum tentang apa yang ingin 

dicapai perusahaan. sasaran murupakan tujuan perusahaan yang sudah 

dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. 

Strategi merupakan cara atau teknik yang digunakan perusahaan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran. 

2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja 

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung 

yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. 

Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. 

3. Mengukur tingkat kecapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi 

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah 

membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang 

telah ditetapkan. 

4. Evaluasi kinerja 

Evaluasi kinerja memberikan gambaran kepada penerima informasi 

mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai perusahaan. informasi-

informasi pencapaian kinerja dapat berfungsi sebagai : 

a. Feedback 
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b. Penilaian kemajuan perusahaan 

c. Meningkatkan kualitas kinerja 

Pengukuran kinerja bukan merupakan tujuan akhir melainkan suatu alat 

untuk menghasilkan manajemen yang lebih efisien dan menghasilkan 

peningkatan kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar bagi 

perusahaan untuk menilai : 

1. Kemajuan atas saran yang telah ditetapkan 

2. Membantu dalam mengendalikan area-area kekuatan dan kelemahan 

3. Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja 

4. Menunjukkan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi 

5. Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah 

inisiatif 

6. Mengutamakan alokasi sumberdaya 

7. Meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan. 

 

2.7.1 Pengukuran kinerja dengan menggunakan Objective Matrix 

(OMAX) 

Untuk membantu perusahaan yang memiliki indikator kinerja yang 

bersifat kualitatif menjadi sebuah matriks tunggal salah satu metode 

yang bisa digunakan adalah metode Objective Matrix (OMAX). 

Aplikasi metode ini awalnya digunakan pada pengukuran produktifitas 

dengan ukuran indikator kinerja spesifik, tetapi pada perkemangannya, 

karena dirasa sangat membantu upaya mengkonsolidasikan indikator 

kinerja yang ada, maka juga diaplikasikan pada sistem pengukuran 

kinerja. 

Metode objective matrix adalah suatu metode sistem skor yang 

memperhatikan matrik-matrik pengukuran dari KPI yang ada dengan 

melakukan konsolidasi matrik tersebut menjadi ukuran tunggal yang 

sering disebut dengan current performance. Model ini berhasil 

ditemukan oleh James L. Riggs di Oregon State University. 
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Format dan fungsi dari objective matrix adalah menggabungkan 

kriteria-kriteria produktivitas kedalam suatu bentuk yang terpadu dan 

berhubungan satu sama lain. Berikut ini pada tabel diberikan gambaran 

kerangka kerja metode objective matrix.Adapun implementasi dari 

proses OMAX melalui 11 tahap, antara lain : 

1. Commitment 

2. Support 

3. Introduction 

4. Coordination 

5. Criteria 

6. Objectives 

7. Scores 

8. Priorities 

9. Start-up 

10. Feedback 

11. Maintenance 

 

Tiga langkah utama dalam penyusunan matriks antara lain : 

1. Defining 

Pada langkah ini dilakukan pendefinisian dari kriteria produktivitas 

yang ingin diteliti. Kriteria sebaiknya independent dan mudah 

diukur. Ukuran dimensi, berkaita dengan volume dan waktu harus 

ditetapkan dengan baik.cara pengukuran dan pengambilan data juga 

harus ditetapkan. Beberapa contoh dari kriteria dan rasio 

pengukuran yang digunakan adalah : 

a. Dalam hal kuantitas : output/ jam kerja, sales/employee 

b. Dalam hal kualitas : jumlah cacat/jumlah produksi, banyak 

kesalahan/halaman 

c. Dalam hal waktu : total waktu tunggu/ total waktu tersedia 

d. Dalam hal utilisasi : tenaga kerja aktual/ tenaga kerja standart, 

downtime/waktu kerja. 
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2. Quantifiying 

Badan dari matriks, berisi tingkatan pencapain dari kriteria 

produktivitas. Level 10 berisi tingkat pencapaian optimal yang 

mungkin dicapai, level 3 berisi tingkat performasi pada waktu awal 

pengukuran, level 0 berisi tingkat pencapaian terjelek yang 

mungkin terjadi. Dari antara level 0 sampai dengan level 10 

terdapat level 1-9 yang berisi kisaran pencapaian dari nilai terjelek 

sampai nilai optimal. Level 1 dan 2 didapatkan dari interpolasi 

nilai level 0 dan 3, dan level 4-9 didapatkan dari interpolasi nilai 

level 3 dan 10. Anggota dari grub kerja yang dibentuk seharusnya 

berpartisipasi dalam menentukan level-level ini. 

3. Monitoring 

Bagian dasar dari matriks yang berisi nilai performansi yang diukur 

dalam entuk indeks. Nilai performansi yang diukur dimasukkan 

pada baris diatas adan matriks, kemudian nilai tersebut dikalikan 

dengan bobot dari setiap kriteria yang sudah ditetapkan. Hasil 

(value) akhir didapatkan dengan menjumlahkan setiap nilai X 

bobot untuk semua kriteria. Hasil akhir ini (performance indicator), 

terdiri atas 3 bagian yaitu current (performance measure period), 

previous (performance base periode), sehingga didapatkan indeks 

yaitu tingkat kelebihan atau kekurangan dari nilai performansi saat 

pengukuran dibandingkan dengan saat sebelumnya. 

Tabel 2.5 Tampilan tabel dari objective matric (OMAX) 

  KPI 

Kode KPI   KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 4 

Performance            

Target 

Realistis 
10         

  9         
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  8         

  7         

  6         

  5         

  4         

Nilai Rata-

rata 
3         

  2         

  1         

Pencapaian 

Terburuk 

0         

            

SCOR           

Bobot           

Nilai           

Total  

 

Keterangan bagian-bagian matriks : 

a. Productivity Criteria 

Setiap aktivitas yang ditunjukkan nilai produktivitas ditetapkan dalam 

bentuk rasip, seperti output/jam, cacat/100 unit dan sebagainya. Nilai-

nilai itu menunjukkan karakteristik dari performansi suatu badan usaha 

tertentu yang diukur. Rasio ini dimasukkan pada bagian puncak dari 

kolom matriks. 

b. Performance 

Pengukuran dari performanssi suatu periode dimasukkan pada bagian 

ini untuk keseluruhan kriteria. Ini adalah hasil aktual yang telah 

dicapai pada periode tersebut sesuai dengan kriterianya. Data ini bisa 
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didapat dari produksi, akutansi, data pribadi atau informasi dari 

konsumen. 

c. Scales 

Badan dari matriks disusun berdasarkan level 0 sampai level 10. Level 

0 merupakan nilai performansi terjelek dan nilai 10 adalah nilai 

pencapaian optimal yang dapat terjadi. Level 3 merupakan nilai dasar 

yang didapatkan dari hasil pengkuran awal. 

d. Score 

Pada baris tepat dibawah badan matriks, setiap nilai performansi yang 

dicapau dikonveksikan menjadi score dari badan matriks. 

Pengkonveksian ini mengikuti aturan : bila nilai performansi lebih 

rendah dari nilai performansi pada level tertentu, namun masih lebih 

tinggi dari nilai sebelumnya, maka nilai performansi digolongkan pada 

level sebelumnya. Contohnya : nilai level 4 adalah 10 dan nilai level 3 

adalah 8, maka jika nilai performansinya adalah 9, maka nilai 

performansi ini tergolong pada level 3, sehingga baris score diberi 

nilai 3. 

e. Weight 

Tingkat kepentingan pada setiap kriteria ditunjukkan dari nilai bobot 

(weight) yang tertera. Jika kriteria ini dianggap penting, maka akan 

diberi bobot yang lebih besar dari kriteria yang lain. Total bobot 

keseluruhan adalah 100%. 

f. Value 

Nilai value untuk setiap kriteria didapatkan dengan cara mengalikan 

bobot (weight) dengan nilai skor (score) pada setiap kriteria. 

g. Performance Indicator 

Penjumlahan dari setiap value (weight score) adalah nilai performansi 

dari periode yang diukur (current) dan indeks yang didapatkan dengan 

cara mengurangkan nilai periode yang diukur (current) dengan nilai 

periode sebelumnya (previous) dibagi dengan nilai sebelumnya 

(previous) lalu hasilnya dikalikan dengan 100%. 
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Perhitungan metode menggunakan objective matrix dalam sistem 

pengukuran kinerja organisasi diantaranya adalah karena : 

1. Relatife sederhana dalam aplikasi dan mudah dipahami konsepnya 

karena menggunakan konsep interpolasi 

2. Mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan keahlian dan software 

khusus 

3. Datanya mudah diperoleh karena hanya berupa data aktual, data masa 

lalu dan target yang akan dicapai. 

4. Lebih fleksibel, tergantung pada masalah yang dihadapi. 

 

Dalam metode OMAX,perhitungan dilakukan dengan menggunakan score, 

score disini bernilai mulai dari 1 sampai dengan 10 dimana : 

1. Score 1 dinyatakan dengan kondisi terjelek yang terjadi 

2. Score 3 menyatakan hasil-hasil yang diinginkan dicapai dalam kondisi 

normal selama proses pengukuran berlangsung 

3. Score 10 menyatakan perkiraan realistis target yang mungkin akan 

tercapai oleh perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu 

4. Score 2 dilakukan interpolasi antara 1 dan 3 

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

dilakukan antara 3 dan 10 

Scoring system dilakukan untuk mengetahui nilai pencapaian terhadap 

target yang telah ditetapkan untuk setiap indikator kinerja. Sebelum dilakukan 

penentuan jenis skor terlebih dahulu. Adapun 3 macam skor yang dikenalkan 

pada KPI adalah : 

1. Smaller is better 

Merupakan karateristik kualiatas yang meliputi pengukuran dimana 

semakin rendah nilainya (mendekati nol), maka kualitas akan lebih 

baik. 

2. Larger is better 
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Karakteristik kualitas ini meliputi pengukuran dimana semakin besar 

nilainya maka kualitas akan lebih baik. 

3. Nominal is better 

Pada karakteristik kualitas ini biasanya ditetapkan suatu nilai nominal 

tertentu dan semakin mendekati nilai nominal tersebut, kualitas semakin 

baik. 

 

2.7.2 Traffic Light Sistem 

Untuk memudahkan pengguna dalam memahami hasil kinerja 

perusahaan maka hasil pengukuran kinerja diwujudkan dalam bentuk 

traffic Light Sistem (TLS). Traffic Light Sistem (TLS) ini berhubungan erat 

dengan objective matrix (OMAX). Dimana traffic light sistem (TLS) 

digunakan sebagai tanda apakah nilai bobot dari suatu indikator kinerja 

berada dalam batas yang perlu dilakukan perbaikan ataukah sudah 

mencapai indikator yang telah ditetapkan. Pemberian warna untuk traffic 

light sistem (TLS) ini mencakup tiga warna, yaitu : 

1. Warna hijau 

Untuk warna hijau bila hasil scoring sistem berada dalam range 8-

10, yang berarti bahwa indikator kinerja telah mencapai target yang 

diinginkan. 

2. Warna kuning 

Warna kuning jika hasil scoring sistem berada dalam range 4-7, yang 

berarti capaian dalam suatu indikator kinerja belum tercapai, 

meskipun nilainya sudah mendekati taget atau dibilang harus 

waspada. 

3. Warna merah 

Jika indikator kinerja scoring sistemnya berada dalam range 0-3 

maka berwarna merah yang berarti capaian dari suatu indikator 

kinerja benar-benar dibawah target yang telah ditetapkan dan 

memerlukan perbaikan dengan segera. 


