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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Industri dan Aspek Lingkungan 

Industrialisasi menjadi salah satu faktor tonggak keberhasilan ekonomi 

masyarakat modern di era globalisasi ini. Bahkan, karena posisinya yang 

cukup sentral dalam pembangunan membuat perkembangan industri menjadi 

sangat masif dan menjadi dasar bagi peningkatan kemakmuran suatu bangsa. 

Hingga saat ini pun kebutuhan manusia akan barang dan jasa disediakan 

dalam sektor industri. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah control untuk 

mengiring proses produksi perusahaan agar tercipta sebuah ekosistem industri 

yang baik. 

Agar dalam jangka panjang pembangunan industri dapat berkelanjutan, 

maka harus ada perubahan pada kualitas pembangunan  tersebut. Secara 

umum, kegiatan industrialisasi harus dirangsang agar lebih efisien dalam 

penggunaan sumber daya, menghasilkan pencemaran dan limbah yang lebih 

sedikit, lebih berdasar pada penggunaan sumber daya yang dapat pulih, dan  

meminimalkan dampak negatifnya terhadap manusia dan lingkungan serta 

meningkatkan kuaitas lingkungan. Kualitas lingkungan dapat diartikan dengan 

kualitas hidup, yaitu apabila kualitas sebuah lingkungan baik maka otomatis 

kualitas hidup manusianya berkembang menjadi tinggi. 

Aspek lingkungan didefinisikan sebagai elemen dari aktifitas 

organisasi, produk, dan jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. 

Contoh : Konsumsi air, pengeluaran zat beracun ke udara (GEMI, 2001).  

Demikian dapat diketahui, bahwa antara perkembangan sebuah industri 

dan kaitannya dengan lingkungan harus berjalan sinergis. Hal ini dikatakan 

pula pada Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis 
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dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi dari lingkungan hidup 

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan 

pengawasan, dan penegakan hukum. 

2.2 Pengukuran Kinerja 

Menurut Whittaker, dalam Vanany (2009) pengukuran kinerja 

merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Disamping itu, pengukuran 

kinerja juga digunakan untuk memberi penilaian pencapaian sasaran serta 

tujuan perusahaan.  Dari pengukuran kinerja itu sendiri akan memberi suatu 

penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah 

dilaksanankan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah di 

tetapkan. 

Menurut Neely et al. (1995) dalam Vanany (2009: hal 6) sering terjadi 

kekeliruan penggunaan istilah ketika mendefinisikan antara pengukuran 

kinerja (performance measurement), indikator kerja (performance measure), 

dan sistem pengukuran kinerja (performance measurement system) dan ia 

berhasil mendefinisikan masing-masing perbedaan dari ketiga hal tersebut. 

Definisi dari ketiga istilah diatas adalah sebagai berikut: 

1. Performance measurement is defined as the process of quantifying the 

efficiency and effectiveness of action, 

2. Performance measure is defined as a metric used to quantity the efficiency 

and/or effectiveness of an action, 

3. Performance measurement system is defined as the set of metrics used to 

quantify the effciency and effectiveness of an action.  

Sistem pengkuran kinerja juga memberikan dampak yang baik bagi 

organisasi, David Sinclair dan Mohamed Zairi (1995) mengungkapkan 

beberapa alasan mengapa organisasi membutuhkan suatu sistem pengukuran 

kinerja: 
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1. Sebagai perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, 

Proses analisis hasil pengukuran bertujuan untuk menjadi landasan untuk 

melakukan pengambilan keputusan dari pihak manajemen, proses ini pula 

dikenal dengan evaluasi. 

2. Sebagai pengendali perubahan, 

Sistem pengukuran kinerja menjadi pendukung bagi pihak manajemen 

dalam melakukan inisiatif berupa perencanaan rencana kerja bagi 

peningkatan kerja organisasi, (Maisel dan Seiger, 1992). Pengukuran pun 

dapat menekankan pada proses dan hasil disamping lebih mementingkan 

integrasi pengukuran. 

3. Komunikasi, 

Daniel dan Rosen (1998) meyakini bahwa sistem pengukuran kinerja 

dapat menjadi sebagai pengambil keputusan dan mereduksi emosional 

serta meningkatkan penyelesaian masalah dengan lebih konstruktif. 

Menggunakan metrik-metrik yang berupa angka akan lebih penting dan 

berhasil memberikan kepresisian untuk melakukan komunikasi antar 

pihak manajemen dan juga bawahannya (Juran, 1992). 

4. Pengukuran dan peningkatan, 

Miller (1992) memberi pernyataan bahwa sistem pengukuran kinerja yang 

dirancang akan memberikan indikator kerja yang digunakan untuk 

melaporkan bagaimana upaya untuk meningkatkan kinerja. Pengukuran 

kinerja berawal dari  keinginan adanya upaya untuk melakukan 

peningkatan kinerja (Harrington, 1991). Oleh karena itu, jika tidak dapat 

mengukur sebuah aktivitas, maka tidak akan terjadi peningkatan kinerja 

dari aktivitas tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Harrington “because if 

you cannot measure the activity, you cannot improve it”. 

5. Pengukuran dan motivasi, 

Sistem pengukuran kinerja dapat meningkatkan motivasi karyawan secara 

individu. Efek dari adanya pengukuran kinerja dapat menjadi pemicu 
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semangat bagi karyawan karena adanya target (goal) yang harus mereka 

capai. Euske et al (1993) menjelaskan bahwa dampak adanya sistem 

pengukuran kinerja dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Ini semua 

dapat terjadi bila organisasi dapat menghubungkan korelasi antara sistem 

pengukuran kinerja dengan tujuan organisasi, dan cara memotivasi 

masing-masing individu dari karyawan agar dapat merespon dengan baik. 

6. Alokasi sumber daya, 

Sistem pengukuran kinerja dapat membantu organisasi secara langsung 

sumber yang terbatas sehingga dapat melakukan peningkatan yang 

signifikan dari aktivitas organisasi yang direpresentasikan dengan 

indikator kinerja (Thor, 1991). 

7.  Jangka panjang menjadi fokus waktu, 

Hasil kerja dengan target jangka panjang dapat memberikan dorongan 

untuk menjamin kepastian kerja dari organisasi. Para manajer terlalu 

sering untuk mencapai kinerja dalam waktu jangka pendek yang 

berorientasi hanya pada aspek mengetahui hasil kinerja. Sistem 

pengukuran kinerja sendiri adalah sebuah tool yang penting dalam 

manajemen untuk memastikan tujuan jangka panjang tanpa mengabaikan 

tujuan jangka pendek. 

Neely and Kennerly (2000) dalam Vanany (2009) 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,  

Fungsi pengukuran kinerja tidak hanya sekedar mengukur tetapi juga 

mampu menganalisa, mengevaluasi dan melakukan perbaikan agar 
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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 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 
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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.  

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. 

2.3 Sistem Pengukuran Kinerja Lingkungan 

Pengukuran kinerja lingkungan sudah menjadi bagian penting dari 

suatu sistem manajemen lingkungan. Menurut Purwanto (2006) pengukuran 

kinerja lingkungan merupakan hasil dan sumbangan yang dapat diberikan 

sistem manajemen lingkungan pada perusahaan secara riil dan konkret. 
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Sedangkan yang dimaksud kinerja lingkungan sendiri adalah hasil yang dapat 

diukur dari hasil sistem manajemen lingkungan terkait dengan control aspek 

lingkungannya. 

Dari Ruchmawan (2010) mengatakan bahwa pengukuran kinerja 

lingkungan terdapat beberapa peluang, diantaranya: 

1. Isu-isu lingkungan yang komplek dan mengalami kesulitan dalam 

melakukan proses kuantifikasi, 

2. Pembanding pengaruh lingkungan dari perusahaan dengan aktivitas-

aktivitas ekonomi yang berbeda, 

3. Tidak ada pendekatan standar untuk pelaporan lingkungan dan 

pengukuran kinerja, meskipun dari sebuah range dan guidelines telah 

dikembangkan, 

4. Ketersediaan dan kualitas data lingkungan sering berkurang, 

5. Pendekatan yang diterima secara universal tidak ada pembobotan 

pengaruh lingkungan yang berbeda melawan satu sama lain, dan 

beberapa pengukuran yang menyeluruh akan menghasilkan persaingan 

yang tinggi. 

Dengan itu perusahaan perlu mengadakan pengukuran kinerja, agar 

perusahaan mendapat sertifikat sistem manajemen lingkungan, ISO 14001, 

PROPER dan target-target lingkungan lainnya. Gunther dan Sturm dalam 

Himawan (2010) mengembangkan suatu model pengukuran kinerja 

lingkungan yang terdiri dari lima langkah, yaitu: 

1. Identifikasi stakeholder yang relevan dengan perusahaan. Dimulai 

dengan memenuhi kepentingan stakeholder, menentukan tujuan yang 

ingin dicapai dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja 

lingkungan. 

2. Pengukuran dan dokumentasi factor-faktor yang mempengaruhi 

lingkungan menggunakan prinsip ecological breakdown. 
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3. Evaluasi factor-faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan dalam 

rangka pengambilan keputusan operasional mengenai kinerja 

lingkungan, hingga pengaruh perusahaan terhadap lingkungan dapat 

diketahui. 

4. Penentuan target kinerja lingkungan dengan membandingkan antara 

nilai actual dan target dan menentukan tingkat atau level pencapaian 

tujuan. 

5. Rekomendasi tindakan yang sesuai bagi perusahaan, dan pengambilan 

keputusan berdasarkan tujuan dari kinerja lingkungan ditetapkan. 

2.3.1 Intergrated Environmental Performance Measurement System 

(IEPMS) 

 Menurut Kusumawardani dalam Anggraini, dkk. (2013). IEPMS 

merupakan sebuah metode pengukuran kinerja yang didesain untuk mengukur 

performansi lingkungan sesuai keinginan stakeholder perusahaann yang 

berkaitan dengan dari aspek kebijakan, tujuan, dan sasaran lingkungan. 

Metode ini menggunakan pengukuran yang bersifat kualitatif serta kuantitatif.  

Menurut paradirm consultant, Aspek lingkungan diartikan sebagai 

bagian dari kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan sedangkan dampak 

adalah akibat dari suatu aspek 

 Menurut Purwanto (2000), Pengukuran kinerja lingkungan merupakan 

bagian penting dari sistem manajemen lingkungan Dari Purwanto (2000)  

Pengukuran kinerja lingkungan memiliki 2 indikator kinerja lingkungan yaitu 

kinerja lingkungan kuantitatif dan kinerja lingkungan kualitatif. Kinerja 

kuantitatif merupakan hasil pengukuran dari sistem manajemen lingkungan 

terkait dengan kontrol fisiknya. Sedangkan kinerja kualitatif adalah hasil 

pengukuran yang terkonversi dari data yang terkait dengan hal-hal yang 

merupakan ukuran aset nonfisik, seperti halnya prosedur, proses inovasi, dan 

semangat kerja yang dialami manusia dalam mencapai sasaran serta tujuan. 
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 Menurut adnin (2013) dalam Abdullah (2017) Penilaian kinerja 

lingkungan dengan menggunakan metode IEPMS, akan mempertimbangkan 

dua ukuran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif, sehingga hasil yang 

didapatkan akan lebih terintegrasi. 

Dari Christopher (1993) dalam Purwanto (2000) mengusulkan 

pendekatan langkah pengukuran:  

Peta: tahap ini memetakan proses dan menetapkan batas-batas kajian 

untuk hasil yang diproduksi 

Ukuran, tahap ini mengembangkan ukuran yang mendefinisikan 

kinerja produktifitas dan mutu sehingga sasaran dapat tercapai. 

Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih ukuran-ukuran 

yang tepat adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan kegunaan dari ukuran-ukuran yang spesifik berdasarkan 

pad visi atau tujuan-tujuan lingkungan dari suatu organisasi. 

b) Menggunakan data yang mudah dicari dan dimengerti berdasarkan 

pada kinerja aktual. 

c) Perbandingan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dengan bobot 

keuntungan untuk mendapatkan informasi lingkungan yang berkualitas 

tinggi. 

d) Menggunakan informasi historis dengan hati-hati disebabkan kriteria 

kualitas data bisa saja tidak cukup bahkan tidak memuaskan. 

e) Prioritas stakeholder menjadi cerminan dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

f) Mengukur apa yang dapat dikontrol dan menyediakan ukuran yang 

mudah dimengerti. 

2.4.Key Environmental Performance Indicator (KEPI) 

 Dikutip dari departement of environment, food, and rural affairs 

(2006) Key Environmental Performance Measurement System (KEPI) 
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merupakan  metrik-metrik yang telah diterjemahkan dari suatu informasi yang 

bersifat kualitatif serta kuantitatif dan merefleksikan performansi lingkungan  

dari suatu bisnis dilihat dalam konteks untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

 Menurut Purwanto (2000) Indikator kinerja lingkungan dibagi menjadi 

2 golongan yaitu Indikator kinerja lagging dan indikator leading. Indikator 

kinerja lagging adalah indikator yang digunakan untuk ukuran kinerja end-

process. Sedangkan indiktor kinerja leading merupakan indikator untuk 

ukuran kinerja in-process.  

 Purwanto (2000) mengatakan Jenis indikator yang sering dijumpai 

merupakan indikator lagging. Manfaat utama indikator ini merupakan mudah 

digunakan sekaligus mudah dimengerti. Namun, kerugian utamanya adalah 

indikator ini mengambil kesimpulan situasi dimana aksi korektifnya hanya 

dapat diambil setelah kejadian, dan bahkan memakan biaya tertentu.  Jenis 

indikator yang kedua adalah indikator in-process atau indikator leading 

merupakan indikator yang mengukur impelementasi dari prosedur yang 

dilakukan atau mengukur faktor apa saja yang diharapkan dapat membawa 

perbaikan kinerja lingkungan. Contohnya indikator leadingnya adalah jumlah 

audit pemenuhan lingkungan dan kesehatan dan keselamatan selama setahun. 

Manfaat utama dari jenis ini ialah aksi korektif yang dapat diambil bahkan 

sebelum kejadian defisiensi muncul yang mengurangi kinerja lingkungan. 

Kekurangan dari indikator ini adalah ada beberapa faktor yang sulit 

diinterpretasikan bahkan cenderung bersifat kualitatif daripada kuantitatif 

sehingga sulit mendapatkan perhatian dari para pemegang saham (termasuk 

publik) (Purwanto, 2000). 

 Dikutip dari ISO 14301 (1999), dalam Purwanto (2000) membagi 

indikator lingkungan menjadi 2 kategori yang berbeda: 

a) Indikator Kinerja Lingkungan (EPI) 

- Indikator Kinerja Manajemen (MPI) : Menyediakan informasi 

berdasarkan masalah manajemen, seperti pelatihan, keperluan 
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hukum, alokasi sumber daya, pembelian, pengembangan produk, 

dll. 

- Indikator Kinerja Operasional : menyediakan pada pihak 

manajemen informasi mengenai operasi terkait, seperti input, 

disain dan operasi peralatan, dan output. 

b) Indikator Kondisi Lingkungan (ECI) : menyediakan informasi 

mengenai kondisi lingkungan lokal, regional, maupun global 

Untuk menentukan indikator kunci atau KEPI hal yang harus dilakukan 

adalah mencari ukuran dan aspek lingkungan. Selanjutnya , menentukan tujuan 

strategis sesuai dengan aspek lingkungan yang dilakukan dengan cara melakukan 

diskusi grup dengan pihak pihak yang memahami aspek lingkungan sehingga 

menemukan faktor kuncinya. Penentuan Key Environmental Performance 

Indicator (KEPI) menurut aspek lingkungan dan tujuan strategis yang telah dibuat 

dengan memasukan ukuran yang bersifat kuantitatif serta kualitatif untuk 

menggambarkan sebuah tingkat pencapaian yang sudah perusahaan capai sejauh 

ini. Verifikasi KEPI Berkonsultasi mengenai rancangan awal KEPI pada 

pimpinan perusahaan untuk menghasilkan KEPI yang sesuai dengan kondisi 

perusahaan saat ini. 

2.5.Alat Penunjang Pengukuran Kinerja 

Alat-alat penunjang pengukuran kinerja dibuat untuk membantu dalam 

proses pengukuran kinerja seperti halnya penentuan bobot kinerja dengan 

menggunakan metode Analytical Hierarcy Process (AHP) dan didukung 

dengan aplikasi expert choice. Lalu setelah itu akan dilakukan scoring dengan 

metode Objective Matrix yang pertama kali dikemukakan oleh James Riggs. 

2.5.1 Analytic Hierarcy Process (AHP) 

 Menurut  Vanany (2009, hal 166) metode AHP digunakan untuk 

mendapatkan bobot kinerja berdasarkan bagaimana prefensi dari pengambilan 
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keputusan (direksi dan manajer) terhadap tingkat kepentingan dari masing-

masing perspektif, kelompok metrik dan KPI. 

Metode AHP dikenal oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1980 yang 

dimana merupakan sebuah hirarki fungsional dengan manusia sebagai input 

utamanya. Dalam proses pengambilan keputusan model ini mengolah data 

yang bersifat kualitatif serta kuantitatif karena pengambil keputusannya 

menggunakan persepsi manusia. Metode AHP adalah metode yang cukup 

populer dalam pengambilan suatu keputusan karena dapat digunakan sebagai 

alat untuk melakukan pembobotan dari kriteria dan sub kriteria (Vanany, 

2009: hal 167). 

Selain Thomas L. Saaty terdapat relatif banyak penelitian yang 

menggunakan metode AHP dalam menentukan bobot dari sebuah kriteria 

kinerja seperti: Rangone (1996) dan Chan (2003). Studi dari Rangone (1996), 

dalam Vanany (2009) menggunakan AHP untuk mengukur dan 

membandingkan performansi dari strategi manufaktur dengan tiga kriteria 

yaitu kualitas, flexibilitas, dan kesesuaian lingkungan. Dan Chan (2003) 

menggunakan metode AHP untuk menstrukturkan indikator-indikator  kinerja 

kunci pada pengukuran kinerja supply chain. Chan kemudian membaginya 

menjadi 3 level pengukuran kinerja yaitu: proses utama, sub proses, dan 

indikator kinerja (Vanany, 2009: hal 168). 

Menurut vanany (2009, hal 168) ada 3 prinsip pokok dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan metode AHP: 

1. Penyusunan hirarki, 

Penyusunan hirarki dari masalah yang ada adalah langkah awal untuk 

mendefinisikan permasalahan yang kompleks ke dalam subsistem, 

elemen, sub elemen dan seterusnya. Konsekuensi dari langkah ini adalah 

semakin banyak level yang digunakan akan semakin jelas dan detail 

masalah yang hendak dipercahkan. Hirarki keputusan sendiri disusun 

berdasarkan pandangan pihak-pihak yang memiliki keahlian dan 
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pengetahuan pada bidang yang bersangkutan. Keputusan yang akan 

diambil dijadikan sebagai suatu tujuan lalu dijabarkan menjadi elemen-

elemen yang lebih rinci hingga mencapai suatu tahapan yang paling 

operasional atau terukur. Hirarki permasalahan yang terstruktur akan 

mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk menganalisis dan 

mengambil keputusan terhadap masalah tersebut. 

2. Penentuan prioritas, 

 Terdiri dari beberapa elemen kriteria yang dapat dipandang sebagai 

bobot atau kontribusi elemen terhadap pengambilan keputusan. Metode ini 

melakukan analisis prioritas elemen dengan perbandingan berpasangan 

antar dua elemen hingga semua elemen tercangkup. Pandangan para pakar 

sangat menentukan dalam pengambilan keputusan prioritas-prioritas yang 

akan diambil. Prioritas tersebut dapat dilakukan secara langsung (diskusi, 

wawancara) ataupun tidak langsung (kuesioner). 

3. Konsistensi logis, 

 Tingkat konsistensi jawaban dari para responden dalam menentukan 

prioritas elemen merupakan prinsip pokok yang akan menentukan 

validitas data dan hasil dari pengambilan keputusan. Secara umum, 

responden harus memiliki konsistesi dalam perbandingan elemen. 

 Kemudian prosedur AHP dapat dikelompokan ke dalam langkah, 

yaitu: 

1. 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: 

a) Hirarki struktural, yaitu masalah yang kompleks diuraikan menjadi 

bagian-bagiannya atau elemen-elemennya menutut ciri atau 
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besaran tertentu. Hirarki ini erat kaitanya dengan menganalisa 

masalah yang kompleks melalui pembagian objek yang diamati 

menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. 

b) 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 
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memiliki bobot tertinggi sebagai prioritas terbaik yang dipilih dalam 

pengambilan keputusan. 

5. 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 digunakan adalah Geometric Mean (GM).  

 Pada tabel 2.1 berikut diketahui bahwa perbandingan berpasangan 

memiliki skala relatif. Pada tabel tersebut ditunjukan skala tingkat 

kepentingan dengan membandingkan manusia dalam membedakan jumlah 

skala penilaian perbandingan. Berikut ini adalah skala perbandingan 

tersebut. 

Tabel 2.1 Skala nilai 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 

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 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 
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elemen ke- ji pada faktor ke- j 

mendapat nilai 1/x 

 

2.5.1.1 Perhitungan bobot tiap elemen dan Konsistensi AHP 

 Dalam Vanany (2009, hal 173) Perhitungan bobot tiap 

 elemen dilakukan dengan cara 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 matriks perbandingan 

berpasangan. 

Perbandingan berpasangan dimulai dari tingkat hierarki 

 paling tinggi, dimana suatu kriteria digunakan sebagai dasar 

 pembuatan perbandingan.  

Tabel 2.2   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  

  

  
        (1) 

 Dalam hal ini matriks perbandingan adalah matriks A dengan 

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

    

  

  
 
  

  

  

  
 
  

  

 
 
 

  

  
 
  

  

  (2) 
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 Kemudian dilihat baris ke-I pada matriks A di atas: 

a(i,1), a(i,2),  … a(i,j), … a(i,n) 

atau 

  
  

  
  
  

  
    

  

  
    

  

  
 (3) 

 Jika dikalikan elemen pertama dengan w1, ke dua dengan w2 

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

    
 

 
         
 
    ;(i,j) = 1,2,…n) (4) 

Jadi diperoleh: 

         
 
        ; (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            dengan 

                 yang maksimum. Salah satu keuntungan AHP 

dibandingkan dengan model-model pengambilan keputusan yang lain adalah 

tidak adanya syarat konsisteni mutlak 100%.  

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan konsistensi AHP yang 

dilakukan dalam dua tahap. Pertama, mengukur konsistensi tiap matriks 

perbandingan yang didasarkan pada eigenvalue maksimum. 

 Consistency Index (CI)   
      

   
  

 n = ukuran matriks 

Diketahui jika eigenvalue makin dekat dengan besarnya  matriks 

maka makin konsisten matriks tersebut. 
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 Consistency Ratio (CR) = CI/RI 

 RI = Random Index 

Dibawah ini merupakan indeks random dari beberapa matriks: 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

  

2.5.2 Objective Matrix (OMAX) 

Dalam Vanany (2009, hal 186) Metode OMAX memiliki pengertian 

sebagai suatu metode sistem skor yang memperhatikan metrik-metrik 

pengukuran dari KPI yang ada dengan melakukan konsolidasi dari metrik-

metrik tersebut menjadi ukuran tunggal yang sering disebut current 

performance yang ditemukan oleh James L. Riggs. 

Metode OMAX merupakan kriteria-kriteria produktifitas  yang 

digabungkan ke dalam suatu bentuk yang terpadu dan berhubungan satu 

dengan lainnya. 

Tabel 2.3   Contoh Tabel OMAX 

PERFORMANCE KRITERIA  KEPI 1 KEPI 2 Dst… 

PERFORMANCE - - - - 

SCORE 

10    

9    

8    

7    

6    

5    

4    

3    

2    

1    

0    
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Menurut Vanany (2009, hal 187) Pertimbangan menggunakan metode 

OMAX ini dalam sistem pengukuran kinerja organisasi adalah: 

a) Relatif sederhana dalam aplikasinya dan mudah dipahami 

konsepnya karena menggunakan konsep interpolasi 

b) Mudah dilaksanankan dan tak memerlukan keahlian, dan 

software khusus, 

c) Data mudah diperoleh karena berupa data aktual, data masa 

lalu, dan target yang hendak di raih. 

d) Lebih fleksibel 

Menurut Riggs (1998) Format OMAX sendiri dibagi menjadi 3 bagian 

pokok yang merupakan tahapan utama: 

a) Defining, merupakan factor yang memengaruhi kinerja 

b) Quantifying, merupakan badan matriks yang terdiri atas 11 

level pencapaian, berkisar dari nilai 0 untuk performance yang 

FINAL SCORE     

WEIGHT     

VALUE     
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tidak memuaskan hingga 10 yang merupakan target tertinggi 

dan merupakan tantangan atau capaian tertinggi yang pernah 

atau ingin diraih oleh perusahaan dengan nilai 3 berposisi 

sebagai nilai rata-rata. Selanjutnya dilakukan perhitungan 

dengan melakukan interpolasi nilai pada level yang ingin 

dicari. Semisal ingin mencari nilai pada level 1 dapat dicari 

dengan cara sebagai berikut: 

                            

                                        
  
   

   
 

Sedangkan untuk mencari nilai dari level 4 sampai dengan 9 

digunakan rumus interpolasi sebagai berikut (contoh mencari 

level 7): 

                  

                             
  
    

    
 

c) Monitoring, terdiri atas: 

1) Skor, hasil dari pengukuran yang paling dekat dengan 

nilsi capaian level 10. 

2) Bobot, menggunakan metode AHP dengan bantuan 

software expert choice. 

3) Nilai, merupakan hasil perkalian antara Skor dengan 

Bobot. 

2.5.3 Traffic Light System (TLS) 

 TLS digunakan sebagai simbol dari hasil yang dicapai dalam OMAX. 

Simbol dalam TLS diwakili oleh tiga warna (Hijau, Kuning, Merah) sebagai 

indikator apakah suatu indikator yang ada dalam KEPI sudah sesuai tujuan 

perusahaan atau perlu dilakukan adanya perbaikan. Penjelasan dari ketiga 

warna tersebut adalah: 

a) Hijau 
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Indikator hijau berada pada range 8-10 yang berarti bahwa 

indikator kinerja telah mencapai target yang diinginkan. 

b) Kuning 

Indikator kuning berada pada range 4-7 yang berarti indikator 

kinerja dalam status “waspada” karena belum mencapai target 

yang diinginkan, namun tidak termasuk indikator kinerja yang 

dibawah rata-rata. 

c) Merah  

Indikator merah berada pada range 0-3 yang berarti capaian 

dalam suatu indikator benar-benar berada dibawah target yang 

telah ditetapkan dan membutuhkan tindakan perbaikan cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


