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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1. Sistem Pengukuran Kinerja 

2.1.1. Pengertian Kinerja 

Pengertian kinerja secara bahasa menurut Sobirin, (2014) adalah pertunjukan, 

pekerjaan, perbuatan, pergelaran prestasi, hasil. Menurut Neely, et al., (1997) 

mengatakan bahwa kinerja sama dengan efektifitas dan efisiensi. Kinerja menurut 

Moeheriono (2009), merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan,visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis 

suatu organisasi.  

 

2.1.2. Pengertian Pengukuran Kinerja 

Menurut Neely et al., (2005) Pengukuran kinerja (Performance Measurem 

ent) didefinisikan sebagai proses mengukur tindakan efektifitas dan efisiensi. 

Sedangkan sistem pengukuran kinerja (Perfomance Measurement System)  adalah 

sekumpulan matrik yang terstruktur yang digunakan untuk mengkuantifisir 

efisiensi dan efektifitas suatu aktivitas (Neely et al., 2005).  

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap 

berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang terdapat di dalam perusahaan, hasil 

pengukuran kemudian dipergunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan 

informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan 

memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian 

(Sari & Arwinda, 2015). 

 

2.1.3. Manfaat Pengukuran Kinerja 

Salah satu aspek penting dari pengukuran kinerja perusahaan adalah sebagai 

dasar untuk melakukan pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja 

manajemen serta unit-unit terkait di lingkungan organisasi perusahaan, sehingga 

memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan keberhasilan perusahaan dalam 
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mencapai sasarannya (Nugrahayu, 2015). Menurut Atkinson, Banker, Kaplan, 

Young (1997) memiliki 3 fungsi utama yaitu:   

1 Memfokuskan anggota organisasi pada sasaran organisasi dengan memilih 

sasaran primer dan sekunder pada proses perencanaan kemudian menetapkan 

ukuran-ukuran atas sasaran tersebut. 

2 Mengkoordinasi pengambil keputusan individual dengan menjamin bahwa 

semua organisasi memahami apa yang menjadi sasaran organisasi dan 

mengetahui bagaimana mencapai sasaran tersebut. 

3 Menyediakan dasar bagi pembelajaran dengan cara memberikan ukuran-ukuran 

sebanding atas sasaran primer dan sekundernya, sehingga anggota organisasi 

dapat menjelaskan alternatif atas hubungan sebab akibat.  

 

2.1.4. Model-Model Sistem Pengukuran Kinerja Terintegrasi 

Dalam melakukan perancangan sistem pengukuran kinerja organisasi, 

dibutuhkan model pengukuran kinerja yang tepat untuk digunkan. Berikut ini 

adalah model-model sistem pengukuran kinerja, yaitu: 

1. Balance Scorecard (BSC) 

Balanced Scorecard (BSC) adalah metode manajemen kinerja terintegrasi 

yang menghubungkan berbagai tujuan dan ukuran kinerja dan strategi 

organisasi. Balanced scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi 

dalam tujuan operasional serta ukuran kinerja dalam empat perspektif, yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, 

serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Nugrahayu, 2015). 

Balanced Scorecard (BSC) termasuk pengukuran finansial yang memberi 

tahu hasil dari tindakan yang telah diambil. dan melengkapi langkah-langkah 

keuangan dengan langkah-langkah operasional pada kepuasan pelanggan, proses 

internal, dan inovasi organisasi dan kegiatan perbaikan tindakan operasional 

yang merupakan pendorong kinerja keuangan masa depan (Kaplan & Norton, 

1992).  
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2. Sustainability Balance Scorecard (SBSC) 

Sustainability Balance Scorecard (SBSC) adalah perluasan dari model 

Balance Scorecard (BSC) dengan menambahkan perspektif lingkungan dan 

sosial pada empat perspektif dasar dalam model Balanced Scorecard. model 

Sustainability Balance Scorecard memperlihatkan hubungan kausal antara 

kinerja ekonomi dengan lingkungan dan sosial perusahaan (Mubin, 2006).  

Sustainability Balance Scorecard merupakan model sistem pengukuran 

kinerja yang telah dikembangakan untuk fokus pada pengukuran yang lebih 

bersifat kualitatif. Metode ini dirancang sebagai jembatan kesenjangan antara 

tingkat strategis dan operasi perusahaan.  

 

3. Cambridge model 

Model Cambridge menggunakan product group sebagai dasar untuk 

mengidentifikasi KPI dan dari pengelompokan produk tersebut dilakukan 

penentuan tujuan bisnis untuk product group-nya (Mubin, 2006). 

 

4. Performance Prism  

Performance Prism merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang 

menggambarkan kinerja organisasi sebagai bangun 3 dimensi yang memiliki 5 

bidang sisi, yaitu dari sisi kepuasan stakeholder, strategi, proses, kapabilitas, dan 

kontribusi stakeholder (Vanany & Tanukhidah, 2004). 

Performance Prism diawali dengan melakukan pengidentifikasian terhadap 

kepuasan dan kontribusi (satisfaction and contribution) stakeholder yang 

dijadikan sebagai dasar untuk membangun strategi perusahaan. Selain itu 

Performance Prism juga mengidentifikasi stakeholder dari banyak pihak yang 

berkepentingan, seperti pemilik dan investor, supplier, konsumen, tenaga kerja, 

pemerintah dan masyarakat sekitar (Vanany & Tanukhidah, 2004). 

 

5. Integrated Performance Measurement System (IPMS) 

Integrated Performance Measurement System (IPMS) adalah model sistem 

pengukuran kinerja yang dikembangkan di Center for Strategic Manufacturing 
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(CSM) dari University of Strathclyde, Glasgow. Tujuan dari model IPMS agar 

sistem pengukuran kinerja lebih robust, terintegasi, efektif dan efisien. model ini 

menjadikan keinginan Stakeholder menjadi titik awal didalam melakukan 

perancangan sistem pengukuran kinerjanya. Stakeholder tidak berarti hanya 

pemegang saham (shareholder), melainkan beberapa pihak yang memiliki 

kepentingan atau dipentingkan oleh organisasi seperti konsumen, karyawan 

(Vanany & Tanukhidah, 2004).  

Model IPMS membagi level bisnis suatu organisasi menjadi 4 level seperti 

Gambar 1, yaitu: Business (Corporate – Bisnis Induk), Business Unit (Unit 

Bisnis), Business Process (Proses Bisnis), dan Activity (Aktivitas Bisnis). 

Sehingga perancangan SPK dengan model IPMS harus mengikuti tahapan-

tahapan sebagai berikut: identifikasi stakeholder dan requirement, melakukan 

External Monitor (Benchmarking), menetapkan objectives bisnis, 

mendefinisikan measures/KPI, melakukan validasi KPI, dan spesifikasikan KPI 

(Suartika, Patdono, & Syairuddin, 2007). 

 

6. Integrated Environmental Performance Measurement System (IEPMS) 

Integrated Environment Performance Measurenment System (IEPMS) 

merupakan model sistem pengukuran kinerja yang berkaitan dengan lingkungan. 

IEPMS menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan 

secara bersama-sama (Mubin, 2006). 

Pada penelitian ini, model yang dirasa tepat oleh peneliti untuk mengukur 

kinerja perusahaan CV. Mitra Jaya Companny secara komperhensif yaitu model 

Balanced Scorecard (BSC). 

 

2.2. Perancangan Sistem kinerja Balanced Scorecard (BSC) 

Balance Scorecard pada awalnya digambarkan sebagai sistem pengukuran 

kinerja yang terdiri dari ukuran-ukuran keuangan maupun ukuran-ukuran non 

keuangan (Malmi Teemu, 2001). Menurut Kaplan dan Norton (1996), Balanced 

Scorecard merupakan alat pengukur kinerja eksekutif yang memerlukan ukuran 

komprehensif dengan empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif 
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pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran. Atkinson, Banker, Kaplan, dan Young (1997) mendefinisikan 

Balanced Scorecard sebagai “a measurement and management system that views a 

business unit’s performance from four perspectives: financial, customer, internal 

business process, and learning and growth”. Keseimbangan (balanced) yang 

dimaksud dalam Balanced Scorecard menunjuk pada adanya kesetimbangan pada 

perspektif-perspektif yang akan diukur, yaitu antara perspektif keuangan dan 

perspektif non keuangan.  

 

2.2.1. Empat Perspektif Dalam Metode Balanced Scorecard (BSC) 

2.2.1.1 Perspektif Keuangan 

Dalam model Balanced Scorecard perspektif keuangan menjadi salah satu 

ukuran yang menunjukan perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan 

menglami peningkatan atau penurunan.  

Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan darisiklus 

kehidupan bisnis, yaitu: growth, sustain, dan harvest (Kaplan & Norton, 2000) Tiap 

tahapan memiliki sasaran yang berbeda, sehingga penekanan pengukurannya pun 

berbeda pula. 

a. Growth (berkembang) adalah tahapan awal siklus kehidupan perusahaan 

dimana perusahaan memiliki produk atau jasa yang secara signifikan 

memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Disini manajemen terikat dengan 

komitmen untuk mengembangkan suatu produk atau jasa baru, membangun 

dan mengembangkan suatu produk/jasa dan fasilitas produksi, menambah 

kemampuan operasi, mengembangkan system, infrastruktur, dan jaringan 

distribusi yang akan mendukung hubungan global, serta membina dan 

mengembangkan hubungan dengan pelanggan.  

b. Sustain (bertahan) adalah tahapan kedua di mana perusahaan masih 

melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat 

pengembalian terbaik. Dalam tahap ini, perusahaan mencoba 

mempertahankan pangsa pasar yang ada, bahkan mengembangkannya, jika 

mungkin. Investasi yang dilakukan umumnya diarahkan untuk 
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menghilangkan bottleneck, mengembangkan kapasitas, dan meningkatkan 

perbaikan operasional secara konsisten. Sasaran keuangan pada tahap ini 

diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. 

Tolak ukur yang kerap digunakan pada tahap ini, misalnya ROI, profit 

margin, dan operating ratio.  

c. Harvest (panen) adalah tahapan ketiga di mana perusahaan benar-benar 

memanen/menuai hasil investasi di tahap-tahap sebelumnya. Tidak ada lagi 

investasi besar, baik ekspansi maupun pembangunan kemampuan baru, 

kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Sasaran 

keuangan adalah hal yang utama dalam tahap ini, sehingga diambil sebagai 

tolak ukur, yaitu memaksimumkan arus kas masuk dan pengurangan modal 

kerja. 

 

2.2.1.2 Perspektif Pelanggan 

Perspektif pelanggan menjadi cukup penting dalam pengukuran 

keberhasilan perusahaan. jika pelanggan tidak puas maka  mereka akan mencari 

produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka.  Kinerja yang buruk dari 

perspektif ini akan menurunkan jumlah pelanggan (Hanuma, 2010) 

Oleh Kaplan dan Norton, (2001) Perspektif pelanggan memiliki dua 

kelompok pengukuran, yaitu ukuran pelanggan utama (customer core 

measurement) dan proposisi nilai pelanggan (customer value proposition). 

Customer Core Measurement memiliki beberapa komponen pengukuran, yaitu:  

1. Market Share (pangsa pasar); Pengukuran ini mencerminkan bagian yang 

dikuasai perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada, yang meliputi: jumlah 

pelanggan, jumlah penjualan, dan volume unit penjualan.  

2. Customer Retention (retensi pelanggan); Mengukur tingkat di mana 

perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan konsumen.  

3. Customer Acquisition (akuisisi pelanggan); mengukur tingkat di mana suatu 

unit bisnis mampu menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru.  
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4. Customer Satisfaction (kepuasan pelanggan); Menaksir tingkat kepuasan 

pelanggan terkait dengan kriteria kinerja spesifik dalam value proposition.  

5. Customer Profitability (profitabilitas pelanggan); mengukur keuntungan 

yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk/jasa kepada konsumen.  

Sedangkan Customer Value Proposition merupakan pemicu kinerja yang 

terdapat pada core value proposition yang didasarkan pada atribut sebagai berikut:  

1. Product/service attributes  

Meliputi fungsi dari produk atau jasa, harga, dan kualitas. Pelanggan 

memiliki preferensi yang berbeda-beda atas produk yang ditawarkan. Ada 

yang mengutamakan fungsi dari produk, kualitas, atau harga yang murah. 

Perusahaan harus mengidentifikasikan apa yang diinginkan pelanggan atas 

produk yang ditawarkan. Selanjutnyapengukuran kinerja ditetapkan 

berdasarkan hal tersebut. 

2. Customer relationship  

Menyangkut perasaan pelanggan terhadap proses pembelian produk yang 

ditawarkan perusahaan. Perasaan konsumen ini sangat dipengaruhi oleh 

responsivitas dan komitmen perusahaan terhadap pelanggan berkaitan  

dengan masalah waktu penyampaian. Waktu merupakan komponen yang 

penting dalam persaingan perusahaan. Konsumen biasanya menganggap 

penyelesaian order yang cepat dan tepat waktu sebagai faktor yang penting 

bagi kepuasan mereka. 

3. Image and reputation  

Menggambarkan faktor-faktor intangible yang menarik seorang konsumen 

untuk berhubungan dengan perusahaan. Membangun image and reputation 

dapat dilakukan melalui iklan dan menjaga kualitas seperti yang dijanjikan.  

 (Kaplan & Norton, 2000) 

 

2.2.1.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif proses bisnis internal dalam metode Balanced Scorecard ini 

memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan 

dan apakah produk dan atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan 
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(Hanuma, 2010). Perspektif ini harus didesain dengan hati-hati oleh mereka yang 

paling mengetahui misi perusahaan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh 

konsultan luar. Kaplan & Norton, (2000) membagi proses bisnis internal ke dalam 

tiga tahapan, yaitu:  

a. Proses inovasi  

Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, proses inovasi 

merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektifitas serta 

ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi 

biaya pada proses penciptaan nilat tambah bagi pelanggan. Dalam proses ini, 

unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan dari pelanggan dan 

menciptakan produk dan jasa yang mereka butuhkan. Proses inovasi dalam 

perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian marketing sehingga setiap 

keputusan pengeluaran suatu produk ke pasar telah memenuhi syarat-syarat 

pemasaran dan dapat dikomersialkan (didasarkan pada kebutuhan pasar).  

b. Proses Operasi  

Proses operasi adalah proses untuk membuat dan menyampaikan produk/jasa. 

Aktivitas didalam proses operasi terbagi ke dalam dua bagian: 1) proses 

pembuatan produk, dan 2) proses penyampaian produk kepada pelanggan. 

Pengukurankinerja yang terkait dalam proses operasi dikelompokkan pada 

waktu, kualitas, dan biaya.  

c. Proses Pelayanan Purna Jual  

Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan 

produk/jasa tersebut dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam tahapan ini, 

misalnya penanganan garansi dan perbaikan penanganan atas barang rusak 

dan yang dikembalikan serta pemrosesan pembayaran pelanggan. Perusahaan 

dapat mengukur apakah upayanya dalam pelayanan purna jual ini telah 

memenuhi harapan pelanggan, dengan menggunakan tolak ukur yang bersifat 

kualitas, biaya, dan waktu seperti yang dilakukan dalam proses operasi. 

Untuk siklus waktu, perusahaan dapat menggunakan pengukuran waktu dari 

saat keluhan pelanggan diterima hingga keluhan tersebut diselesaikan.  
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2.2.1.4 Perspektif Belajar dan Pertumbuhan 

Proses ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja jangka panjang. Proses pembelajaran 

dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan 

prosedur organisasi. Yang termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai 

dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan 

organisasi (Hanuma, 2010).  

Hasil dari pengukuran ketiga perspektif sebelumnya biasanya akan 

menunjukkan kesenjangan yang besar antara kemampuan orang, sistem, dan 

prosedur yang ada saat ini dengan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang 

diinginkan. Inilah alasan mengapa perusahaan harus melakukan investasi di ketiga 

faktor tersebut untuk mendorong perusahaan menjadi sebuah organisasi pembelajar 

(learning organization).  

Dalam perspektif ini, menurut (Hanuma, 2010) ada faktor-faktor penting 

yang harus diperhatikan, yaitu:  

a. Kapabilitas pekerja  

Dalam hal ini manajemen dituntut untuk memperbaiki pemikiran pegawai 

terhadap organisasi, yaitu bagaimana para pegawai menyumbangkan segenap 

kemampuannya untuk organisasi. Untuk itu perencanaan dan upaya 

implementasi reskilling pegawai yang menjamin kecerdasan dan 

kreativitasnya dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan organisasi.  

b. Kapabilitas sistem informasi  

Bagaimanapun juga, meski motivasi dan keahlian pegawai telah mendukung 

pencapaian tujuan-tujuan perusahaan, masih diperlukan  informasi-informasi 

yang terbaik. Dengan kemampuan sistem informasi yang memadai, 

kebutuhan seluruh tingkatan manajemen dan pegawai atas informasi yang 

akurat dan tepat waktu dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.  

c. Motivasi, kekuasaan dan keselarasan  

Perspektif ini penting untuk menjamin adanya proses yang 

berkesinambungan terhadap upaya pemberian motivasi dan inisiatif yang 
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sebesar-besarnyabagi pegawai. Paradigma manajemen terbaru menjelaskan 

bahwa proses pembelajaran sangat penting bagi pegawai untuk melakukan 

trial and error sehingga turbulensi lingkungan sama-sama dicoba-kenali tidak 

saja oleh jenjang manajemen strategis tetapi juga oleh segenap pegawai di 

dalam organisasi sesuai kompetensinya masing-masing. Upaya tersebut perlu 

didukung dengan motivasi yang besar dan pemberdayaan pegawai berupa 

delegasi wewenang yang memadai untuk mengambil keputusan. Selain itu, 

upaya tersebut jugaharus dibarengi dengan upaya penyesuaian yang terus 

menerus yang sejalan dengan tujuan organisasi.  

 

2.2.2. Perencanaan Balanced Scorecard (BSC) 

Proses perancangan sistem pengukuran kinerja (SPK) dengan model Balance 

Scorecard yakni meliputi; menganalisis visi, misi, dan tujuan perusahaan, lalu 

menentukan sasaran strategis masing-masing perspektif (finansial, pelanggan, 

proses bisnis internal, dan proses belajar dan pertumbuhan) berdasarkan hasil 

analisa tujuan perusahaan, menentukan Key Performance Indicator (KPI) dari 

sasaran strategis. Dalam menentukan sasaran strategis pada tiap perspektif dan KPI 

ditentukan melalui diskusi dan wawancara dengan pihak managerial perusahaan. 

Setelah itu dilakukan pembobotan masing-masing persektif dan KPI yang ada 

dengan menggunakan metode Analytchal Hierarchy Process (AHP) untuk 

memetakan perspektif dan KPI yang ada berdasarkan tingkat kepentingan, 

pembobotan ini dapat dilakukan dengan memberikan kuisioner pada general 

manager, selaku orang yang memiliki wewenang terhap perusahaan. Lalu 

dilakakuan pengukan dengan menggunakan metode Objective Matrix (OMAX), 

dan memberikan penilaian dari hasil pengukan dengan menggunakan metode 

Trafict light system (TLS). 

 

2.2.2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Perusahaan 

Pada sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balanced 

Scorecard perlu dilakukan penerjemahan visi, misi, dan tujuan perusahaan kedalam 
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sasaran strategis perusahaan, sehingga apa yang telah dilakukan oleh perusahaan 

bersinergis dengan apa yang direncanakan oleh perusahaan. Terlebih dahulu perlu 

diketahui, apa yang dimaksud dengan visi dan misi.  

1. Visi Perusahaan 

Visi perusahaan berisi gambaran masa depan, tujuan akhir. Cita-cita dari 

perusahan yang bersangkutan. Visi adalah suatu pandangan yang jauh tentang 

perusahaan yaitu pandangan tentang bagaimana kondisi perusahaan dimasa depan. 

Sangat penting bagi para manajer dan eksekutif di setiap organisasi untuk 

menyepakati visi dasar perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka panjang. 

Pernyataan visi haruslah menjawab pertanyaan dasar “ingin menjadi apakah kita?”. 

Banyak organisasi memiliki pernyataan visi dan misi, tetapi pernyataan visi harus 

dibuat pertama dan paling utama. Pernyataan visi haruslah singkat, sebaiknya 

dalam satu kalimat, dan dibuat berdasarkan masukan dari sebanyak mungkin 

manajer  (David, 2004). 

 

2. Misi Perusahaan 

Druker dalam david (2004) mengatakan bahwa mengajukan pertanyaan, 

“Apakah bisnis kita?” sama dengan menanyakan “Apakah misi kita?”. Jadi, 

pernyataan misi adalah suatu deklarasi mengenai “alasan keberadaan” suatu 

organisasi. pernyataan tersebut menjawab pertanyaan yang sangat penting, yaitu 

“Apakah bisnis kita?”. Pertanyaan misi yang jelas sangat membantu dalam 

menetapkan tujuan-tujuan dan merumuskan strategi yang efektif. 

Pernyataan misi terkadang disebut sebagai pernyataan keyakinan (reed 

statement), pernyataan tujuan, pernyataan filosofis, pernyataan kepercayaan, 

pernyataan prinsip-prinsip bisnis, atau pernyataan yang “mendefinisikan bisnis 

kita”. Pernyataan misi mengungkapkan keinginan organisasi untuk menjadi apa dan 

siapa yang akan dia layani. 

Komponen misi meliputi; pelanggan, produk/jasa, pasar, teknologi, perhatian 

terhadap keberlangsungan hidup, pertumbuhan dan keuntungan, filsafat, konsep 

diri, perhatian terhadap citra publik, dan perhatian terhadap karyawan (David, 

2004). 
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3. Sasaran dan Tujuan Perusahaan 

Hampir semua model manajemen rasional menggunakan asumsi bahwa perilaku 

mansia akan menjadi fungsional (semestinya) dan kinerja organisasi akan dapat 

meningkat jika tujuan (goal) konsisten dan jelas. Manajemen strategis lebih jauh 

membedakan antara tujuan (goal) dan sasaran (objective). 

Tujuan adalah pernyataan luas tentang apa yang akan diwujudkan oleh 

organisasi. tujuan menunjukkan arah menyeluruh yang akan ditju oleh organisasi, 

seperti meningkatkan pendapatan penjualan atau laba, melindungi pangsa pasar, 

mendiversikasi, atau meningkatkan kualitas. Tujuan merupakan penjabaran visi 

organisasi. sedangkan sasaran adalah target jangka panjang yang secara spesifik 

diharapkan oleh organisasi untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sebagai 

contoh, jika tujuan jangka panjang adalah meningkatkan penjualan, maka sasaran 

yang berkaitan adalah mencapai total pendapatan penjualan sebesar 50 milyar per 

tahun pada tahun 2001. Tujuan menyediakan arah, sasaran menyediakan tonggak 

pencapaian (milestone) yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam 

menuju tujuan (Mulyadi, 2001). 

 

4. Strategi Perusahaan 

Strategi perusahaan adalah rumusan praksis tindakan perusahaan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi perusahaan.Strategi dirumuskan untuk menggalang 

berbagai sumber daya organisasi dan mengarahkannya ke pencapaian visi 

organisasi. tanpa strategi yang tepat, sumber daya organisasi akan terhambur 

konsumsinya, sehingga akan berakibat pada kegagalan organisasi dalam 

mewujudkan visinya. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, strategi 

memainkan peran penting dan menentkan dalam mempertahankan kelangungan 

hidup dan pertumbuhan perusahaan. Setelah strategi dirumuskan, kemudian 

diterjemahkan kedalam rencana strategis yang meliputi komponen; sasaran 

strategis; target dan inisiatif (Mulyadi, 2001). 
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2.2.2.2 Penentuan ukuran Pencapaian Tujuan Strategis 

Tujuan strategis merupakan turunan konkrit dari visi dan misi perusahaan, 

tujuan strategis dirancanga sebagai ukuran pencapaian perusahaan, Ada dua ukuran 

yang perlu ditentukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis 

yaitu ukuran hasil (outcome measure atau log indicator). Keberhasilan pencapaian 

tujuan strategis ditujukkan dengan ukuran tertentu yang disebut ukuran hasil. Untuk 

mencapai hasil diperlukan pemacu kinerja atau ukuran yang menyebabkan hasil 

dicapai (Kaplan dan Norton, 2000). 

 

2.2.2.3 Penentuan Target dan Inisiatif  

Dalam perancangan sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan 

Balanced Scorecard penerjemahan visi dan misi kedalam target dan inisiatif 

menjadi hal yang penting, karena untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari 

visi dan misi perlu ada indikator yang terukur. Sehingga secara kongkrit dapat 

diketahui pencapaian-pencapaian dan kekurang perusahaan dalam mencapai tujuan 

organisasinya. 

Penentuan target sangat penting bagi manajemen dalam 

mengkomunikasikan apa yang diinginkannya kepada karyawan. Dengan adanya 

target, akan diwujudkan komitmen manajemen dan karyawan untuk mencapai apa 

yang telah direncanakan. Target juga merupakan basis bagi evaluasi kinerja dan 

sangat berpengaruh pada proses pemotivasian karyawan. Target memberi andil 

terhadap perbaikan kinerja karyawan dengan menyediakan suatu tantangan 

bagaimana mereka dapat menginterpretasikan umpan balik atas kinerja aktual 

karyawan (Yuwono, dkk., 2003). 

Inisiatif strategis merupakan action program atau rencana aksi yang 

bersifat strategis. Insiatif strategis dirumuskan dengan membuat suatu pernyataan 

kualitatif yang berupa langkah besar yang akan dilaksanakan di masa depan untuk 

mewujudkan sasaran strategis (Mulyadi, 2001). 
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2.2.3. Analitycal Hierarchiy Process (AHP) 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu sistem pendukung 

keputusan yang mendekomposisikan atau memecah-mecah suatu problem multi 

faktor yang kompleks, tak terstruktur, ke dalam suatu susunan hirarki, dimana 

setiap levelnya dibentuk dari elemen-elemen yang spesifik. Hirarki sendiri 

didefinisikan sebagai suatu sistem dengan level-level yang bertingkat, dengan tiap 

levelnya sendiri atas elemen-elemen atau faktor-faktor. Tujuan umum dari 

keputusan yang akan diambil terletak pada puncak hirarki, sedangkan kriteria, sub-

kriteria, serta alternatif keputusan secara berurutan masing-masing berada pada 

level yang lebih rendah. AHP dapat menangani kombinasi informasi subjektif dan 

objektif dalam suatu framework yang sama, dimana hal ini akan sangat 

menguntungkan bagi proses pengambilan keputusan (Mubin, 2006). 

Aplikasi dan kegunaan AHP mencakup berbagai problem dan situasi dalam 

ruang lingkup yang sangat luas, seperti misalnya untuk perangkingan alternatif, 

analisa permasalahan yang manyangkut punlik/masyarakat, manajemen, evaluasi 

kepentingan faktor-faktor, formulasi strategi, analisa cost benefit, alokasi sumber 

daya, dan lain-lain. Aplikasi AHP pada sistem pengukuran kinerja lebih difokuskan 

untuk mengetahui bagaimana preferensi pihak manajemen terhadap kriteria atau 

sub-kriteria indikator kinerja yang dinyatakan dengan nilai bobot. 

Model AHP menggunakan konsep perbandingan berpasangan yang 

digunakan dengan membandingkan kriteria yang satu dengan kriteria yang lain. 

Konsep preferensi yang dikonfirmasi ada tiga jenis kemungkinan, yaitu kriteria 

yang satu sama, lebih besar atau lebih kecil dari kriteria yang lain. Tabel dibawah 

ini menjelaskan skala penilaian perbandingan berpasangan (T. L. Saaty & Vargas, 

2013) 
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Tabel 2.1 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Nilai Skala Keterangan 

1 Kedua elemen sama penting 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting 

5 Elemen yang satu lebih penting 

7 Elemen yang satu jelas lebih penting 

9 Elemen yang satu mutlak lebih penting 

  2,4,6,8 Nilai antara dua nilai pertimbangan yang 

berdekataan 

Kebalikan 

(1/3, 1/5, 1/7, 

1/9) 

Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka 

dibandingkan dengan aktivitas j, maka j 

mempunyai nilai kebalikan i. 
Sumber: (T. L. Saaty & Vargas, 2013) 

2.2.3.1 Prosedur AHP 

Menurut R.W.Saaty (1987) Prosedur AHP dapat dikelompokkan kedalam 

lima langkah utama, yaitu: 

1. Pembentukan Hirarki 

Hirarki merupakan suatu pohon struktur yang dipergunakan untuk 

mempresentasikan penyebaran pengaruh mulai dari tujuan, turun hingga sampai 

pada struktur yang terletak pada level yang paling dasar. 

2. Perbandingan berpasangan  

Berdasarkan pada struktur hirarki yang dibuat untuk problem yang terjadi, 

dilakukan suatu perbandingan berpasangan oleh pengambil keputusan. 

Perbandingan berpasagan dilakukan pada faktor-faktor yang diperlukan dalam 

pertimbangan tujuan dan alternatif-alternatif yang berkaitan dengan faktor/sub 

faktor atau kriteria/sub kriteria tersebut. Dengan kata lain, perbandingan 

berpasangan dilakukan antara faktor-faktor/alternatif-alternatif pada suatu level 

dengan faktor-faktor/alternatif – alternatif lain yang terkait yang berada pada 

level yang lebih tinggi guna pencapaian tujuan keseluruhan dari hirarki model 

yang dibuat. 

3. Pemeriksaan konsistensi 

Langkah selanjutnya dalam aplikasi AHP adalah memeriksa apakah 

perbandingan berpasangan yang dilakukan berdasarkan kebijakan pengambil 

keputusan masih berada dalam batas yang ditentukan atau tidak. Ada suatu batas 
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penerimaan yang disarankan dan jika nilai konsistensi ini masih berada diluar 

batas tertentu yang ditetapkan maka pemeriksaan kembali terhadap nilai 

konsistensi harus dilaksanakan dan perbaikan dari konsistensi ini harus 

ditunjukkan. 

4. Evaluasi bobot keseluruhan 

Suatu kebijakan disintesa (digabungkan) melalui suatu model yang 

menggunakan pembobotan dan menambah proses untuk menurunkan bobot 

keseluruhan alternatif-alternatif. Bobot tersebut dinormalkan untuk tiap matriks 

perbandingan berpasangan. Alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki 

prioritas tertinggi. 

5. Pengambil keputusan kelompok atau penetapan kebijakan 

Untuk menurunkan hasil kebijakan kelompok, tiap anggota kelompok membuat 

kebijakan-kebijakan sendiri pada copy model yang mereka miliki dan kemudian 

mengkombinasikan hasilnya. Hasil kombinasi ini dapat diperoleh melalui 

metode Geometric Mean (GM). 

 

2.2.3.2 Pengukuran Konsistensi AHP  

Pengukuran konsistesi secara alamiah atau deviasi dari konsistensi disebut 

sebagai indeks konsistensi (CI = Consistency Index) yang diformulasikan sebagai 

berikut: 

CI = 
𝝀𝒎𝒂𝒙−𝒏

𝒏−𝟏
 

dengan, 

 𝜆𝑚𝑎𝑥 = Eigen value Maksimum 

 𝑛       = Orde matriks 

Rasio konsistensi (CR=Consistency Ratio) dapat dihitung  dengan 

persamaan: 

CR = 
𝐂𝐈

𝑹𝑰
 

Dengan, RI = Random Index, yang nilainya seperti lihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 2.2 Random Index 

Orde Matriks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1.24 1,32 1,41 1,45 1,49 
(Sumber: (T. L. Saaty & Vargas, 2013) 

Syarat penerimaan nilai inconsistency ratio harus kurang dari atau sama 

dengan 0,1. (T. L. Saaty & Vargas, 2013) 

 

2.3. Pengukuran dan Penilaian Kerja Perusahaan 

2.3.1. Objective Matriks (OMAX) 

Objective Matrix (OMAX) adalah suatu sistem pengukuran produktivitas 

parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas disetiap bagian 

perusahaan dengan kriteria produktivitas yang sesuai dengan keberadaan bagian 

tersebut (objective). Model ini dikembangkan oleh Dr. James L. Riggs (Department 

of Industrial Engineering di Oregon State University). OMAX diperkenalkan pada 

tahun 80-an di Amerika Serikat (Avianda et al., 2015). 

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 untuk kelompok kerja (Avianda et al., 2015). 

Metode ini dapat dikombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dapat 

digunakan untuk mengukur seluruh aspek kinerja yang dipertimbangkan dalam 

suatu unit kerja, indikator kinerja untuk setiap input dan output didefinisikan 

dengan jelas, memasukkan pertimbangan pihak manajemen dalam penentuan skor 

sehingga lebih fleksibel. Interpolasi Score performance dari badan Objective 

Matrix (OMAX) berkisar pada skala 0 – 10, berarti ada 11 tingkat pencapaian untuk 

setiap indikator. 

 

2.3.2. Traffic Light System (TLS) 

Scoring system diperlukan untuk mengetahui nilai pencapaian terhadap target 

masing-masing KPI. Sedangkan Traffic Light System berfungsi sebagai tanda 
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apakah nilai score pada suatu KPI mengindikasikan perlu adanya perbaikan atau 

tidak. Dalam Traffic Light System ada tiga warna yang digunakan yaitu: 

1. Warna Hijau: Achievment dari suatu KPI sudah tercapai

2. Warna Kuning: Achievment dari suatu KPI belum tercapai, meskipun

nilainnya sudah mendekati target.

3. Warna Merah: Achievment dari suatu KPI benar-benar dibawah target yang

telah ditetapkan, sehingga memerlukan perbaikan dengan segera.(Suwignjo

& Vanany, 2004)




