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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja personal, tim maupun organisasi dalam

melaksanakan tugas, tanggung jawab ataupun tujuan perusahaan. Pengertian

kinerja pada dasarnya memiliki makna yang beragam, beberapa ahli mengatakan

bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu proses penyelesaian pekerjaan,

sementara sebagian lainnya memahaminya sebagai perilaku yang diperlukan

untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Dalam pengertian yang lain

disebutkan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema

strategis (strategic planning) dari suatu organisasi (Bastian, 2001).

2.1.1.1. Pengukuran Kinerja

Menurut Whittaker (dalam Susetyo, 2014) memaparkan bahwa

“pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, pengukuran

kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran”. Sedangkan

menurut Aramyan et al (dalam Zakaria, 2011) mengatakan “pengukuran kinerja

adalah suatu sistem yang memudahkan perusahaan untuk memonitor indikator
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kinerja yang relevan dari produk, jasa, dan proses produksi pada susunan waktu

yang tepat”.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja

diperlukan perusahaan sebagai indikator yang mengukur secara keseluruhan

kinerja departemen dan pada semua level karyawan yang dilakukan secara merata

di perusahaan agar perusahaan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Hasil

pengukuran kinerja tersebut dapat dijadikan umpan balik yang memberikan

informasi bagi perusahaan dalam penyempurnaan pengambilan keputusan di masa

mendatang.

2.1.1.1.1. Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Tangen (dalam Nugroho, 2013) mengatakan bahwa sistem

pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja yang

menyediakan informasi yang berguna bagi perusahaan, sehingga membantu

mengelola, mengontrol, merencanakan, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang

dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pengukuran kinerja maka perusahaan

diharapkan mampu bertahan  dan mengikuti persaingan dan perkembangan yang

ada.

Pengukuran kinerja dalam konteks manajemen strategik didefinisikan

sebagai serangkaian proses manajemen yang terhubung dengan pelaksanaan

strategi, McGee ( dalam Afifah, 2013). Sebuah studi pada conference boardmen

mendefinisikan pengukuran kinerja strategis sebagai sebuah sistem

menerjemahkan strategi bisnis ke dalam penyampaian hasil. Ittner, Larcker dan
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Randall (dalam Afifah, 2013) berpendapat bahwa sebuah sistem pengukuran

kinerja strategis dapat :

1. Memberikan informasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengetahui

strategi yang menawarkan potensi tertinggi untuk mencapai tujuan

perusahaan.

2. Menyelaraskan proses manajemen seperti penetapan target, pengambilan

keputusan, dan evaluasi kinerja dengan pencapaian tujuan strategis yang

dipilih.

Dalam mengaplikasikan sistem pengukuran kinerja dalam sebuah

organisasi, diperlukan langkah-langkah agar sistem ini dapat berjalan dengan baik.

Seperti yang ditulis oleh Similarly Maskell (dalam Neely et al, 2005)

mengusulkan tujuh prinsip dalam mendesain sistem pengukuran kinerja yang

meliputi:

1. Ukuran harus secara langsung dihubungkan dengan strategi perusahaan

2. Ukuran non-financial harus digunakan

3. Sistem ini harus mengakui bahwa ukuran-ukuran tersebut berbeda untuk tiap

bagaian (departemen)

4. Sistem ini menyatakan bahwa ukuran-ukuran tersebut dapat berubah sesuai

dengan keadaan yang ada

5. Ukuran-ukuran tersebut harus prakits dan mudah digunakan

6. Ukuran-ukuran tersebut menyediakan umpan balik yang cepat

7. Ukuran-ukuran tersebut didesain untuk menstimulasi perbaikan berkelanjutan

lebih dari sebatas pengawasan saja.
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Sistem pengukuran kinerja yang efektif, paling tidak menurut (Waspodo,

2009) harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu

sendiri sesuai perspektif pelanggan.

2. Evaluasi atas berbagai aktivitas, menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang

customer validated.

3. Sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi pelanggan,

sehingga menghasilkan penilaian yang komprehensif.

4. Memberikan umpan balik untuk membantu seluruh anggota organisasi

mengenali masalah-masalah yang ada serta kemungkinan perbaikan.

Najmi et al (dalam Sari, 2010) juga menjelaskan pada sistem pengukuran

kinerja terdapat tiga konsep dasar yang harus dipenuhi yaitu:

1. Direction, menjelaskan tentang visi, misi dan sasaran strategis sehingga arah

perusahaan menjadi jelas.

2. Processes, menjelaskan bahwa perusahaan diatur oleh proses dan dikenal

dengan praktek proses perbaikan.

3. Measures, menyatakan bahwa perusahaan mempunyai catatan ukuran untuk

proses operasional organisasi yang berasal strategi dan gambaran arah

perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja adalah sebuah

alat yang penting bagi perusahaan. Karena dengan melakukan sistem pengukuran

kinerja, menurut Lynch dan Cross (dalam Waspodo, 2009) manfaat yang

diperoleh menjadikan perusahaan dapat (1) menelusuri kinerja terhadap harapan
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pelanggan sehingga perusahaan dapat lebih dekat dengan pelanggan dan membuat

seluruh bagaian dari organisasi terlibat dalam upaya memuaskan pelanggan, (2)

memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagaian dari mata rantai

pelanggan dan pemasok internal, (3) mengidentifikasi berbagai pemborosan dan

mengurangi pemborosan, dan (4) membuat suatu tujuan strategis menjadi lebih

kongkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran bagi organisasi.

Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan perbaikan-perbaikan serta

inovasi demi kemajuan perusahaan. Agar sistem pengukuran kinerja perusahaan

dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya integrasi seluruh stakeholder

perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi hasil pengukuran kinerja

dengan keputusan tepat yang sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan.

2.1.2. Strategy Map

Menurut Marr (dalam Paksi, 2013) Peta strategi adalah gambaran visual

faktor penting keberhasilan organisasi dan hubungan sebab-akibat antara berbagai

perspektif. Peta strategi memberikan keterkaitan antara ukuran kinerja dan

variabel strategi serta memberikan hubungan sebab akibat pada strategi

perusahaan.

Sedangkan menurut Kaplan and  Norton (dalam Paksi, 2013) strategy map

sebagai presentasi dari tujuan keseluruhan organisasi yang terintegrasi dengan

empat perspektif Balanced Scorecard. Strategy Map juga dapat digunakan diluar

Balanced Scorecard. Manfaat dari strategy map antara lain (Firdaus, 2013):
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1. Merupakan representasi visual dari hubungan sebab-akibat antara komponen

strategi suatu organisasi.

2. Menyediakan missing link antara formulasi strategi dan eksekusi strategi.

3. Menyediakan daftar normatif untuk komponen strategi dan keterkaitan.

4. Menyelaraskan unit bisnis dan fokus manajemen (Kaplan dan Norton, 2004).

5. Mendukung pengukuran kinerja dalam organisasi dengan menyorot hal-hal

penting perusahaan, yaitu hal-hal yang harus diukur (Kaplan dan Norton,

2004).

6. Menjelaskan strategi perusahaan kepada karyawan dengan menunjukkan

bagaimana tugas mereka terkait dengan tujuan keseluruhan organisasi (Paksi,

2013).

2.1.3. Balanced Scorecard

2.1.3.1. Sejarah, Perkembangan dan Konsep Balanced Scorecard

Balanced Scorecard merupakan konsep yang dikembangkan oleh Robert

S. Kaplan dan David P. Norton pada tahun 1992 yang dimuat dalam Harvard

Business Review (Susetyo, 2014). Pada tahun 1990, Nolan Norton Institute,

bagian riset kantor akuntan publik KPMG di USA yang diketahui oleh David P.

Norton, mensponsori studi tentang : “Pengukuran kinerja dalam organisasi masa

depan” studi ini didorong oleh kesadaran bahwa pada waktu itu ukuran kinerja

keuangan yang digunakan oleh semua perusahaan untuk mengukur kinerja

eksekutif tidak lagi memadai. Balanced Scorecard digunakan untuk

menyeimbangkan usaha para eksekutif ke kinerja keuangan dan non keuangan.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI
PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA  ...

DEWI ANISA RACHMAN



15

Hasil studi tersebut diterbitkan dalam sebuah artikel berjudul :Balanced

Scorecard-Measures That Drive Performance”. Dalam Harvard Business Review

(Januari-Februari 1992). Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa untuk

mengukur kinerja eksekutif di masa yang akan datang, diperlukan ukuran yang

komprehensif yang mencakup 4 (empat) perspektif : perspektif keuangan,

perspektif pelanggan, pespektif proses bisnis internal, serta perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan (Wahyuni, 2011). Istilah Balanced Scorecard

terdiri dari 2 kata yaitu Balanced (berimbang) dan Scorecard (kartu skor). Kata

berimbang (Balanced) dapat diartikan dengan kinerja yang diukur secara

berimbang dari 2 sisi keuangan dan non keuangan, mencakup jangka pendek dan

jangka panjang serta melibatkan bagaian internal dan eksternal, sedangkan

pengertian kartu skor (Scorecard) adalah suatu kartu yang digunakan untuk

mencatat hasil skor kinerja baik untuk kondisi sekarang maupun untuk

perencanaan di masa yang akan datang (Paksi, 2013).

Pada tahap perkembangannya, balanced scorecard dimanfaatkan untuk

setiap sistem manajemen strategik, sejak tahap perumusan strategi sampai tahap

implementasi dan pemantauan. Pada tahap perumusan strategi balanced scorecard

digunakan untuk memperluas jangkauan pengetahuan dalam menafsirkan hasil

penginderaan terhadap trend perubahan lingkungan makro dan lingkungan

industri kedalam perspektif yang lebih luas : keuangan, pelanggan, proses bisnis

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui empat perspektif balanced

scorecard, manajemen mampu menafsirkan dampak trend perubahan lingkungan
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bisnis yang kompetitif terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran strategi perusahaan

(Wahyuni, 2011).

Kaplan dan Norton (2000 : 7) mengatakan sebagai berikut :

Balanced Scorecard melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja masa lalu
dengan ukuran pendorong kinerja masa depan. Tujuan dan ukuran dari balanced
scorecard diturunkan dari visi dan strategi.ntujuan dan ukuran memandang
kinerja perusahaan dari empat perspektif: finansial, pelanggan, proses bisnis
internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Empat perspektif ini memberi
kerangka kerja bagi balanced scorecard.

Maka dapat disimpulkan bahwa konsep balanced scorecard merupakan

sistem pengukuran kinerja yang menjelaskan dan menerjemahkan visi dan misi

perusahaan kedalam sasaran strategik yang dirumuskan dan dijabarkan dalam

empat perspektif (keuangan, pelangan, proses bisnis internal, serta pembelajaran

dan pertumbuhan) dimana semua perspektif tersebut saling berhubungan satu

dengan yang lain (Paksi, 2013).

Konsep balanced scorecard memberikan keunggulan bagi perusahaan,

selain kinerja keuangan, juga ada hal lain yang dipertimbangkan yakni pelanggan,

proses bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran, juga

mempertimbangkan mengenai strategi yang bersifat jangka pendek maupun

jangka panjang, juga dari faktor internal maupun eksternal dari perusahaan.

2.1.3.2. Konsep Balanced Scorecard

Balaced Scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton

yang merupakan salah satu alat manajemen strategi yang terdiri dari satu

rangkaian pengukuran yang dapat memberikan gambaran non keuangan. Menurut
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Kaplan dan Norton dalam Nugroho (2013) mengatakan bahwa definisi Balanced

Scorecard adalah suatu kerangka kerja baru untuk mengintergrasikan berbagai ukuran

yang diturunkan dari strategi perusahaan. Balanced Scorecard mencakup berbagai

aktivitas penciptaan nilai yang dihasilkan oleh para partisipan perusahaan yang

memiliki kemampuan motivasi tinggi. Sementara tetap memperhatikan kinerja jangka

pendek, yaitu melalui perspektif finansial, Balanced Scorecard dengan jelas

mengungkapkan berbagai hal yang menjadi pendorong tercapainya kinerjanya dan

kompetitif jangka panjang yang superior.

Luis dan Biromo dalam Gultom (2009) mengatakan bahwa definisi Balanced

Scorecard adalah suatu alat manajemen kinerja (performance management tool) yang

dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi

dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan nonfinansial yang

kesemuanya terjalin dalam hubungan sebab akibat. Selain itu, menurut Sinaga dalam

Sari (2010) mengilustrasikan tentang hubungan balanced scorecard dengan visi atau

strategi pada Gambar 2.1 untuk lebih memahami proses-proses yang ada dalam

metode balanced scorecard.
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Gambar 2.1

Hubungan Balanced Scorecard dan Visi/Strategi

Sumber: Sinaga. 2004. Balanced Scorecard Sebagai Pengukuran Kinerja Koperasi
dan UKM, Apa mungkin?. Infokop. Nomor 25 Tahun XXXX

Jadi, Balaced Scorecard merupakan alat pengukuran kinerja yang objek

pengukuran organisasinya dibagi kedalam empat perspektif yakni keuangan,

pelanggan, proses bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran yang

diturunkan dari visi dan misi perusahaan (Kaplan dan Norton, 2000:7)

 Ukuran adalah suatu
alat atau bahasa yang
memberikan kejelasan
terhadap suatu konsep

 Ukuran digunakan
untuk berkomunikasi,
bukan sebagai kontrol

 Strategi dapat
digambarkan sebagai
serangkaian kegiatann
yang mempunyai
hubungan sebab akibat

Strategi

Perspektif Proses Internal

“Untuk memuaskan pelanggan
kita, proses apa yang harus kita

kuasai?”

Perspektif Pengembangan

“untuk mencapai visi kita,
bagaimana organisasi kita
harus meningkatkan diri?”

Perspektif untuk Pelanggan

“untuk mencapai visi kita,
bagaimana kita harus terlihat

oleh pelanggan kita?”

Perspektif Finansial

“Bila kita sukses, bagaimana
kita akan terlihat oleh

stakeholder
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2.1.4. Komponen dalam Balanced Scorecard

2.1.4.1. Perspektif Finansial

Balanced scorecard tetap menggunakan perspektif finansial karena ukuran

finansial sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan

ekonomis yang sudah diambil. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk

apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan

kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan (Kaplan dan Norton,

2000 : 23). Tujuan finansial ini biasanya berhubungan dengan profitabilitas,

pertumbuhan penjualan yang cepat atau terciptanya arus kas. Secara tradisional

laporan keuangan merupakan indikator historis agregatif yang merefleksikan

akibat dari implementasi eksekusi strategi dalam satu periode. Pengukuran kinerja

akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan

perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan (Susetyo dan Sabakula,

2014).

Menurut Kaplan dan Norton (2000), siklus bisnis terbagi dalam tiga tahap,

yaitu:

1. Growth (bertumbuh)

Perusahaan yang sedang bertumbuh perada pada awal siklus hidup

perusahaan. Mereka menghasilkan produk dan jasa yang memiliki potensi

pertumbuhan. Untuk memanfaatkan potensi ini, mereka harus melibatkan

sumber daya yang cukup banyak untuk mengembangkan dan meningkatkan

berbagai produk dan jasa baru; mrmbangun dan memperluas fasilitas

produksi; membangun kemampuan operasi menanamkan investasi dalam
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sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung terciptanya

hubungan global; dan memelihara serta mengembangkan hubungan yang erat

dengan pelanggan. Perusahaan yang dalam tahap pertumbuhan mungkin

beroperasi dengan arus kas yang negatif dan pengembalian modal investasi

yang rendah (apakah untuk investasi dalam aktiva tak berwujud atau untuk

berbagai kebutuhan internal). Tujuan finansial keseluruhan perusahaan dalam

tahap pertumbuhan adalah presentase tingkat pertumbuhan pendapatan, dan

tingkat pertumbuhan penjualan di berbagai pasar sasaran, kelompok

pelanggan, dan wilayah.

2. Sustain (bertahan)

Sebagaian besar unit bisnis dalam sebuah perusahaan mungkin berada pada

tahap bertahan, situasi dimana unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi

penanaman investasi dan investasi ulang, tetapi diharapkan mampu

mengasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Unit bisnis seperti ini

diharapkan mampu mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki dan secara

bertahap tumbuh tahun demi tahun. Tujuan finansial di tahap bertahan

biasanya terkait dengan profitabilitas, dinyatakan dengan memakai ukuran

yang terkait dengan laba akuntansi seperti laba operasi dan margin kotor.

Ukuran ini menganggap investasi modal didalam unit bisnis sudah tetap dan

meminta para manajer untuk memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan dari

investasi modal.
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3. Harvest (menuai)

Sebagaian unit bisnis akan mencapai tahap kedewasaan dalam siklus

hidupnya, tahap dimana perusahaan ingin “menuai” investasi yang dibuat pada

dua tahap sebelumnya. Bisnis tidak lagi membutuhakn investasi yang besar,

cukup untuk pemeliharaan peralatan dan kapabilitas, bukan perluasan atau

pembangunan berbagai kapabilitas baru. Setiap proyek investasi harus

memiliki periode pengembalian investasi yang definitif dan singkat. Tujuan

utamanya adalah memaksimalkan arus kas kembali ke korporasi. Tujuan

finansial keseluruhan untuk bisnis pada tahap menuai adalah arus kas operasi

(sebelum depresiasi) dan penghematan berbagai kebutuhan modal kerja.

Menurut Kaplan dan Norton (2000 : 44) ada tiga tema finansial yang dapat

mendorong penetapan strategi bisnis, yaitu:

1. Bauran dan pertumbuhan pendapatan: ukuran pertumbuhan yang umumnya

digunakan unti bisnis, yang berada dalam tahap pertumbuhan maupun menuai,

adalah tingkat pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar untuk wilayah, pasar

dan pelanggan sasaran:

a. Produk baru: unit bisnis yang berada pada tahap pertumbuhan biasanya

akan menitiberatkan kepada ekspansi lini produk yang ada atau

penawaran produk atau jasa yang sepenuhnya baru. Ukuran umum pada

tujuan ini adalah presentase pendapatan produk atau jasa yang baru

dalam periode dua sampai tiga tahun.

b. Aplikasi baru: bagi banyak perusahaan, mengembangkan produk baru

bisa jadi sangat mahal dan memakan waktu. Bisnis pada tahap bertahan
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mungkin akan lebih mudah menumbuhkan pendapatan dengan mencoba

menemukan aplikasi baru dari produk yang ada.

c. Pelanggan dan pasar baru: menawarkan produk dan jasa yang ada saat

ini kepada pelanggan dan pasar baru juga dapat menjadi cara mencapai

pertumbuhan pendapatan. Ukuran seperti presentase pendapatan,

segmen pasar dan wilayah geografis yang baru akan memperlihatkan

pentingnya sumber peningkatan pendapatan.

d. Hubungan baru: beberapa perusahaan berusaha menciptakan sinergi di

antara berbagai unit bisnis strategis yang berbeda dengan mendorong

satu sama lain untuk bekerja sama dalam pengembangan produk atau

penjualan proyek baru kepada pelanggan.

e. Bauran produk dan jasa baru: bisnis mungkin merasa bahwa ia memiliki

keunggulan biaya substansial dalam segmen yang dipilih, dimana ia

dapat memenangkan bisnis dari pesaing dengan menawarkan harga yang

jauh lebih rendah. Bisnis ini dapat memilih untuk mengukur

pertumbuhan penjualan dan presentase dari total penjualan di segmen

premium.

f. Strategi penetapan harga baru: mungkin tahap panen unit bisnis, dapat

diwujudkan dengan menaikkan harga produk, jasa dan pelanggan

dimana pendapatan tidak menutupi biaya, melainkan untuk menaikkan

laba perusahaan.
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2. Pengurangan biaya atau peningkatan produktivitas: selain menetapkan tujuan

bauran pertumbuhan dan pendapatan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja

biaya dan produktivtas:

a. Meningkatkan produktivitas pendapatan: tujuan produktivitas untuk

bisnis harus fokus pada peningkatan pendapatan mengatakan pendapatan

per karyawan untuk mendorong pergeseran nilai tambah yang lebih

tinggri produk dan layanan dan untuk meningkatkan kemampuan

sumber daya organisasi secara fisik dan personal.

b. Mengurangi biaya satuan: untuk mempertahankan bisnis daalam tahap

bertahan, mencapai tingkat biaya yang kompetitif, meningkatkan margin

operasi dan pemantauan tingkat pengeluaran tidak langsung dan

dukungan akan memberikan kontribusi di profitabilitas yang lebih

tinggi, dan rasio ROI.

c. Meningkatkan bauran saluran: sebagaian perusahaan memiliki banyak

saluran dalam melaksanakan transaksi dengan pelanggan. Contohnya,

nasabah bank dapat bertransaksi secara manual di bank teller, melalui

ATM, biaya transaksi tersebut lebih murah dibandingkan dengan

transaksi manual.

d. Mengurangi biaya operasi: banyak organisasi mencoba untuk melakukan

penghematan terhadap biaya penjualan, umum dan administratif.

Sevagai contoh jika manajer merasa pengeluaran pendukung mereka

terlalu tinggi dibandingkan pesaing dan dengan keuntungan yang
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dihasilkan, mereka dapat menetapkan tujuan untuk mengurangi,

misalnya biaya distribusi atau pemasaran dan penjualan.

e. Strategi pemanfaatan aktiva atau investasi: manajer berusaha untuk

mendapatkan manfaat yang lebih dari aktiva tetapnya, dengan

mengarahkan bisnis baru untuk sumber daya saat kapasitas tidak

digunakan, menggunakan sumber daya yang langka secara lebih efisien,

dan membuang aset yang memberikan hasil kurang memadai bagi nilai

pasar mereka:

f. Siklus kas ke kas: modal kerja, terutama piutang dagang, persediaan, dan

utang dagang, adalah unsur modal yang penting bagi banyak perusahaan

manufaktur, pengecer, grosir dan distribusi. Salah satu ukuran efisiensi

pengelolaan modal kerja adalah siklus kas ke kas (cash to cash cycle),

yang diukur sebagai jumlah jangka waktu biaya penjualan terikat dalam

persediaan, jangka waktu penjualan dalam piutang dagang, dikurangi

jangka waktu pembelian dalam utang dagang.

g. Meningkatkan pemanfaatan aktiva: ukuran pemanfaatan aktiva yang lain

berfokus pada peningkatan prosedur investasi modal, baik untuk

meningkatkan produktivitas proyek investasi modal maupun untuk

mempercepat proses investasi modal sehingga pengembalian kas dari

investasi ini dapat direalisasikan lebih dini; yaitu pengurangan siklus kas

ke kas dalam investasi modal.
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Menurut Kaplan dan Norton (2000:45) faktor pendorong tujuan finansial

untuk ketiga strategi bisnis dan ketiga tema finansial ini dapat dilihat dalam tabel

2.1:

Tabel 2.1

Mengukur Tema Keuangan Strategis

Tema Strategis
Bauran dan

pertumbuhan
pendapatan

Penghematan biaya/
peningkatan
produktivitas

Pemanfaatan aktiva

St
ra

te
gi

 U
ni

t 
B

is
ni

s

pe
rt

um
bu

ha
n Tingkat pertumbuhan

penjualan segmen
Presentase pendapatan
produk, jasa, pelanggan
baru

Pendapatan/ pekerja Investasi (presentase
penjualan)
Riset dan
pengembangan
(persentase penjualan)

be
rt

ah
an

Pangsa pelanggan dan
sasaran, penjualan silang,
presentase pendapatan
dari aplikasi baru,
profitabilitas lini
pelanggan dan produk

Biaya perusahaan
sendiri vs kompetitor,
tingkat penghematan
biaya beban tak
langsung (presentase
penjualan)

Rasio modal kerja
(siklus kas ke kas),
Tingkat pemanfaatan
aktiva

M
en

ua
i

Profitabilitas lini
pelanggan dan produk,
presentase pelanggan
yang tidak
menguntungkan

Biaya unit (per unit
output, per transaksi)

Pengembalian
(payback), Throughput

Sumber: Kaplan, Robert dan David P. Norton. 2000. BSC: Menerapkan Strategi
Menjadi Aksi. Erlangga.

2.1.4.2. Perspektif Pelanggan

Dalam perspektif pelanggan balanced scorecard, perusahaan melakukan

identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen pasar

merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasilan tujuan finansial

perusahaan. Perspektif pelanggan memungkinkan perusahaan menyelaraskan
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berbagai ukuran pelanggan penting kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi dan

profitabilitas dengan pelanggan dan segmen pasar sasaran (Kaplan dan Norton,

2000:55). Pada saat suatu bisnis telah melakukan identifikasi dan menarget

segmen pasarnya, kemudian dibuatlah sasaran dan ukuran untuk mengukur target

pasarnya. Pada perspektif konsumen, ukuran tersebut dibedakan menjadi dua

kelompok, yaitu:

1. Kelompok pengukuran pelanggan utama

Kelompok ukuran pelanggan utama pada umumnya sama untuk semua jenis

perusahaan. Menurut Kaplan dan Norton (2000:59) kelompok pengukuran ini

terdiri dari ukuran:

a. Pangsa pasar

Menggambarkan proporsi dari bisnis yang dikuasai oleh perusahaan

dalam menjual sebuah unit bisnis di pasar tertentu (dalam bentuk jumlah

pelanggan, uang yang dibelanjakan, atau volume satuan yang terjual).

b. Retensi pelanggan

Jelas bahwa cara yang disukai untuk mempertahankan dan

meningkatkan pangsa pasar dalam segmen pelanggan sasaran diawali

dengan mempertahankan pelanggan yang ada di segmen tersebut. Selain

mempertahankan pelanggan, banyak perusahaan yang menginginkan

dapat mengukur loyalitas pelanggan melalui presentase pertumbuhan

bisnis dengan pelanggan yang ada saat ini.
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c. Akuisisi pelanggan

Mengukur kekuatan perusahaan dalam menarik dan memenangkan

pelanggan dalam pangsa pasar. Akuisisi pelanggan dapat diukur dengan

banyaknya jumlah pelanggan baru atau jumlah penjualan kepada

pelanggan baru di segmen yang ada.

d. Kepuasan pelanggan

Mengukur tingkat kepuasan konsumen atas kinerja perusahaan dengan

pelayanan yang diberikan. Ukuran kepuasan pelanggan memberikan

umpan balik mengenai seberapa baik perusahaan melaksanakan bisnis.

e. Profitabilitas pelanggan

Mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pelanggan atau

segmen tertentu setelah menghitung berbagai pengeluaran yang

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut.

Menurut Kaplan dan Norton (2000:60) semua ukuran tersebut di atas dapat

dikelompokkan dalam suatu rantai hubungan sebab akibat:
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Gambar 2.2

Perspektif Pelanggan-Ukuran Utama

Sumber: Kaplan, Robert dan David P. Norton. 2000. BSC: Menerapkan
Strategi Menjadi Aksi. Erlangga.

2. Mengukur proporsi nilai pelanggan

Proporsi nilai pelanggan menyatakan atribut yang diberikan perusahaan

kepada produk dan jasanya untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan

pelanggan dalam segmen pasar sasaran. Proposisi nilai adalah sebuah konsep

penting dalam memahami faktor pendorong pengukuran utama kepuasan,

akuisisi, retensi, serta pangsa pasar. Atribut ini dapat dibagi dalam tiga

kategori, yakni:

a. Atribut produk dan jasa

Atribut produk dan jasa mencakup fungsionalitas atau fitur dari produk

atau jasa, harga dan mutu.

Pangsa Pasar

Profitabilitas
Pelanggan

Kepuasan
Pelanggan

Akuisisi
pelanggan

Retensi
Pelanggan
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b. Hubungan pelanggan

Dimensi hubungan konsumen mencakup penyampaian produk atau jasa

kepada pelanggan, yang meliputi dimensi waktu tanggap dan

penyerahan, serta bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli

produk atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan.

c. Citra dan reputasi

Dimensi citra dan reputasi menggambarkan faktor-faktor tak berwujud

yang membuat pelanggan tertarik kepada suatu perusahaan. Sebagaian

perusahaan, melalui pengiklanan dan mutu produk serta jasa yang

diberikan, mampu menghasilkan loyalitas pelanggan jauh melampaui

berbagai aspek produk dan jasa yang berwujud. Dimensi citra dan

reputasi memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif menjelaskan

diri kepada para pelanggan.

2.1.4.3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Pada perspektif proses bisnis internal, para manajer mengidentifikasi

berbagai proses penting yang harus dikuasai perusahaan dengan baik agar mampu

memenuhi tujuan para pemegang saham dan segmen pelanggan sasaran. Menurut

Kaplan dan Norton dalam Sari (2010) menyebutkan bahwa secara khusus

perusahaan mengembangkan sasaran dan ukuran mereka pada perspektif ini

setelah memformulasikan sasaran dan ukuran untuk perspektif keuangan dan

konsumen. Urutan ini memudahakan perusahaan untuk berfokus pada metriks

proses internal mereka serta proses yang ditujukan pada sasaran yang akan

dibangun untuk konsumen dan pemegang saham mereka. Balanced scorecard
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merekomendasikan bahwa manajer menetapkan sebuah rantai nilai proses bisnis

internal secara lengkap yang dimulai dengan proses inovasi mengidentifikasi

kebutuhan konsumen saat ini dan masa yang akan datang serta mengembangkan

solusi baru untuk kebutuhan mereka menjalankannya melalui proses operasi dan

mengakhirinya dengan pelayanan postsale menawarkan pelayanan setelah

penjualan.

Menurut Kaplan dan Norton (2000:83) setiap bisnis memiliki rangkaian

proses tertentu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil

finansial yang baik. Model ini terdiri dari tiga proses bisnis yang utama, yaitu:

a. Inovasi

Proses inovasi menjelaskan pertama-tama, pentingnya mengidentifikasi

karakteristik segmen pasar yang ingin dipuaskan melalui produk dan jasa

perusahaan di masa depan, dan kemudian, merancang dan mengembangkan

produk dan jasa yang akan memuaskan segmen sasaran. Pendekatan ini

memungkinkan perusahaan untuk memberikan perhatian yang cukup besar

terhadap riset, percandangan, dan proses pengembangan yang menghasilkan

produk, jasa dan pasar baru.

b. Operasi

Proses operasi tetap penting dan perusahaan harus mengidentifikasikan

karakteristik baiay, mutu, waktu dan kinerja yang akan memungkinkannya

menghasilkan produk dan jasa yang superior kepada pelanggan. Proses

layanan purna jual memungkinkan perusahaan untuk menentukan berbagai
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aspek penting layanan yang diberikan perusahaan setelah produk atau jasa

yang dibeli sampai ke tangan konsumen.

c. Layanan purna jual

Proses yang memudahkan perusahaan untuk membuat ciri khas pada saat yang

tepat, aspek penting dari pelayanan yang didapat setelah produk atau jasa

dibeli telah diberikan kepada konsumen.

Proses inovasi proses operasi proses layanan
Purna jual

Gambar 2.3

Perspektif Proses Bisnis Internal-Model Rantai Nilai Generik

Sumber: Kaplan, Robert dan David P. Norton. 2000. BSC: Menerapkan Strategi
Menjadi Aksi. Erlangga.

2.1.4.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Menurut Kaplan dan Norton dalam Nugroho, (2013) perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan pada Balanced Scorecard mengembangkan tujuan

yang mendorong pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan yang

ditetapkan dalam perspektif finansial, pelanggan dan proses internal

mengidentifikasikan apa yang harus dikuasai oleh perusahaan untuk menghasilkan

kinerja terbaik. Tujuan di dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah

menyediakan infrastruktur yang memungkinkan tujuan ambisius dalam tiga

Kebutuhan
pelanggan

diidentifikasi

Kenali
pasar

Ciptakan
produk/

jasa

Bangun
produk/

jasa

Luncurkan
produk/

jasa

Layani
pelanggan

Kebutuhan
pelanggan
terpuaskan
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perspektif lainnya dapat dicapai. Tujuan dalam perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang terbaik

dalam perspektif lainnya. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup

prinsip kapabilitas atau kemampuan yang terkait dengan kondisi internal

perusahaan.

Kaplan dan Norton (2000:110), dalam balanced scorecard pada organisasi

jasa dan manufaktur terdapat tiga kategori utama untuk perspektif pembelajaran

dan pertumbuhan:

1. Kapabilitas pekerja

Merupakan kontribusi karyawan terhadap perusahaannya, ada tiga pengukuran

inti pada kapabilitas pekerja, yaitu:

a. Kepuasan pekerja: tujuan kepuasan pekerja menyatakan bawha moral

pekerja dan kepuasan kerja secara keseluruhan saat ini dipandang sangat

penting oleh sebagian besar perusahaan. Pekerja yang puas merupakan

pra-kondisi bagi meningkatnya produktivitas, daya tanggap, mutu dan

layanan pelanggan. Unsur-unsur dalam suatu survei kepuasan pekerja

dapat meliputi:

a) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

b) Penghargaan karena telah melakukan pekerjaan dengan baik

c) Akses yang memadai kepada informasi untuk melaksanakan

pekerjaan denganbaik

d) Dorongan aktif untuk bekerja kreatif dan menggunakan inisiatif

e) Tingkat dukungan dari fungsi staff
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f) Kepuasan keseluruhan dengan perusahaan

b. Retensi pekerja: kemampuan untuk mempertahankan pekerja terbaik

dalam perusahaan dimana pekerja merupakan investasi jangka panjang

bagi perusahaan. Retensi pekerja pada umumnya diukur dengan

persentase keluarnya pekerja yang memegang jabatan kunci.

c. Produktivitas pekerja: produktivitas pekerja adalah suatu ukuran hasil,

dampak keseluruhan usaha peningkatan moral dan keahlian pekerja,

inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah

membandingkan output yang dihasilkan oleh para pekerja dengan

jumlah pekerja yang dikerahkan untuk menghasilkan output tersebut.

2. Kapabilitas sistem informasi

Motivasi dan keahlian pekerja mungkin diperlukan untuk mencapai sasaran

yang luas dalam tujuan pelanggan dan proses bisnis internal. Tetapi dengan itu

saja tidak cukup. Jika ingin para pekerja berkerja secara efektif dalam

lingkungan kompetitif dunia bisnis dewasa ini, perlu didapat banyak informasi

mengenai pelanggan, proses internal, dan konsekuensi finansial keputusan

perusahaan. Tolak ukur kapabilitas sistem informasi adalah tingkat kesediaan

informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai pelanggan, proses internal

perusahaan, dan keputusan pada aspek finansial.

3. Motivasi, pemberdayaan dan keselarasan

Meskipun pekerja yang terampil dilengkapi dengan akses kepada informasi

yang luas, tidak akan memberi kontribusi bagi keberhasilan perusahaan jika
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mereka tidak diberikan kebebasan membuat keputusan dan mengambil

tindakan. Oleh karenanya, faktor enabler yang ketiga bagi tujuan

pembelajaran dan pertumbuhan terfokus kepada iklim perusahaan yang

mendorong timbulnya motivasi dan inisiatif pekerja.

2.1.4.5. Manfaat dan Keunggulan Balanced Scorecard

Keunggulan konsep balanced socrecard dalam sistem pengukuran

strategis adalah mampu menghasilkan rencana manajemen strategis dalam suatu

perusahaan. Keunggulan balanced scorecard menurut artikel Harvard Business

Review dalam Nugroho (2013) adalah:

1. Pengukuran dengan metode balanced scorecard ini jauh lebih komprehensif

apabila dibandingkan dengan metode konvensional karena dengan metode

balanced scorecard ini para eksekutif perusahaan menyadari bahwa perspektif

keuangan sesungguhnya merupakan hasil dari tiga perspektif lainnya yaitu

pelanggan, proses bisnis dan pmbelajaran pertumbuhan bukan hanya

perspektif keuangan saja.

2. Koheren, koheren adalah adanya hubungan sebab akibat sehingga dalam

Balanced Scorecard dapat disimpulkan semua sasaran strategik yang terjadi di

perusahaan harus bisa dijelaskan.

3. Keseimbangan dalam balanced scorecard juga tercermin dengan selarasnya

scorecard personal staff dengan scorecard perusahaan sehingga setiap

personal yang ada di dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memajukan

perusahaan.
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4. Sasaran strategik yang sulit diukur seperti pada perspektif customer, proses

bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan dengan menggunakan

balanced scorecard dapat dikelola sehingga dapat diwujudkan.

2.1.5. Analytical Hierarchy Process (AHP)

2.1.5.1. Definisi Analytical Hierarchy Process (AHP)

Teknik AHP adalah sebuah alat pengambilan keputusan multi kriteria yang

dikembangkan oleh Saaty (1980). Menurut Saaty dalam Sari (2010) pengertian

AHP adalah sebuah prosedur sistematis untuk mempresentasikan elemen-elemen

dari berbagai macam masalah kedalam bentuk hierarki. Sebuah hierarki

merupakan struktur yang dimulai dari atas (sasaran dari sudut manajerial),

kemudian tingkat menengah (kriteria/ sub kriteria yang mana tergantung pada

level berikutnya) sampai pada tingkat terendah (biasanya terdiri dari daftar

alternatif) AHP mengatur penyelesaian masalah kedalam bagian-bagian kecil

yang kemudian membantu pengambilan keputusan melalui model perbandingan

berpasangan (pairwise comparison) untuk menunjukkan hubungan yang kuat atau

intensitas dari elemen-elemen yang ada di dalam hierarki (Sharma dan Bagwat,

2007).

Saaty (2008) menyatakan bahwa untuk membuat suatu keputusan didalam

teknik AHP diperlakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan masalah dan memutuskan solusi apa yang akan digunakan.

2. Struktur hierarki keputusan dari atas dengan tujuan keputusan, kemudian

sasaran dari perspektif, melalui level menengah (berisi kriteria dan elemen-
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elemen yang berhubungan), sampai pada level terendah (yang biasanya berisi

tatanan alternatif).

3. Memuat sebuah matriks perbandingan berpasangan. Tiap elemen di level lebih

atas digunakan untuk membandingkan elemen-elemen di level tersebut dengan

elemen dibawahnya.

4. Menggunakan prioritas yang diperoleh dari membandingkan bobot prioritas di

level tersebut dengan level bawahnya. Ini dilakukan pada tiap elemen.

Untuk Dermawan dalam Sari (2010) memaparkan model AHP yang

merupakan metode perbandingan atas alternatif solusi didasarkan atas konsep

matriks. Bangun dasar konsep ini dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Skala Utama Model AHP

Tingkat
Kepentingan

Definisi Penjelasan

1 Equal importance (sama
penting)

Dua aktifitas memberikan kontribusi
sama terhadap tujuan

3 Moderate importance (sedikit
lebih penting)

Pengalaman dan penilaian
memberikan nilai tidak jauh berbeda

antara suatu aktivitas terhadap
aktivitas lainnya

5 Strong importance (lebih
penting)

Pengalaman dan penilaian
memberikan nilai kuat antara suatu
aktivitas terhadap aktivitas lainnya

7 Very strong importance (sangat
penting)

Satu aktivitas sangat lebih disukai
dibandingkan aktivitas lainnya

9 Extreme importance (mutlak
lebih penting)

Satu aktivitas secara pasti menempati
urutan tertinggi dalam tingkatan

preferensi
2,4,6,8 Nilai-nilai diantara dua

pertimbangan berdekatan
Penilaian kompromi secara numeris
dibutuhkan semenjak tidak ada kata
yang tepat untuk menggambarkan

tingkat preferensi
Sumber: Saaty, Thomas Lorie. 1988. “The Analytichal Hierarchy Process”.
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Dermawan dalam Zakaria (2011) memaparkan bahwa model AHP yang

merupakan metode perbandingan atas alternatif solusi didasarkan atas konsep

matriks. Bangun dasar konsep ini dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Contoh Matriks Perbandingan

C X1 X2 X3 X4

X1 1 2 3 4

X2 ½ 1 ... ...

X3 1/3 ... 1 ...

X4 ¼ ... ... 1

Sumber: Dermawan. 2004. Model Kuantitatif Pengambilan keputusan dan
Perencanaan Strategis. Alfabeta. Bandung. Halaman 98.

Contoh matriks diatas memperlihatkan perbandingan antar kolom X1 – X4

dengan baris X1 – X4. Nilai perbandingan kolom dengan baris harus dikaitkan

terhadap sesuatu yang disebut faktor, kriteria, atau properti. Perbedaan terletak

dari cara perbandingan tersebut dibaca. Misal:

1. Bila baris yang dibaca maka:

Jika C dari X1 dibandingkan dengan C dari X2 maka X1 = 2 X2, atau

Bila X1 dibandingkan X2 dalam hal C maka X1 = 2 X2

2. Bila kolom yang dibaca maka:

Jika faktor C dari X2 dibandingkan terhadap kriteria C dari X1, maka nilai

perbandingannya adalah X2 = 1/2 X1.

Di dalam teknik AHP, terdapat pembahasan tentang konsistensi antar

elemen. Apabila elemen-elemen yang diperbandingkan hanya dua, masalah
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inkonsistensi tidak akan terjadi. Namun apabila elemen-elemen yang

diperbandingkan terlalu banyak, maka konsistensi antara elemen akan sulit

didapatkan. Yulia dalam Sari (2010) menjelaskan tentang formula untuk

Consistency Index (CI):

Keterangan:

CI = consistency index

λmax = nilai eigen terbesar

n = jumlah elemen yang dibandingkan

Pada matrik random tersebut didapatkan pula Consistency Index, yang

disebut dengan Random Index (RI). Dengan membandingkan CI dan RI

didapatkan patokan untuk menentukan tingkat konsistensi suatu matriks, yang

disebut dengan Consistency Ratio (CR), dengan formula:

Keterangan:

CR = consistency ratio

CI = consistency index

RI = random index (disajikan pada tabel 2.3)

Saaty dalam Sharma dan Bhagwat (2007) menyatakan bahwa secara

umum nilai rasio konsistensi harus sekitar 10 persen atau kurang dari itu, sehingga

nilai tersebut dapat diterima.

CI = (λmax – n) / n - 1

CR = CI / RI
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Tabel 2.4

Random Index

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.58

Sumber: Sharma and Bhagwat. 2007. An integrated BSC-AHP approach for
supply chain management evaluation. Measuring Business Excellence.
Vol. 11 No.3 2007. Pp 57-68.

Pada penelitian ini, permasalahan yang ada akan diuji dengan konsep

matriks dari AHP ini. Yang akan digunakan untuk mencari bobot dari setiap

kriteria/subkriteria dari ke empat perspektif balanced scorecard dengan

menggunakan perbandingan berpasangan. Validasi untuk pembobotan

kriteria/subkriteria tersebut dengan cara penyebaran kuisioner kepada pihak-pihak

yang bersangkutan, yang kemudian diberi bobot dengan skala antara 1-9. Dan

proses untuk teknik AHP ini dipermudah dengan bantuan software Expert Choice

2000.

2.1.5.2. Langkah-langkah Metode AHP

Menurut Kusumaningrum (2006) dalam penyusunan AHP ada beberapa

susunan langkah yang dapat diambil dalam penyelesaian masalah dengan proses

hierarki analitik, yaitu:

1. Penyusunan Hirarki

Secara grafis, persoalan keputusan AHP dapat dikonstruksikan sebagai

diagram bertingkat, yang dimulai dengan sasaran yang dicapai, lalu kriteria

pada level pertama, sub kriteria, dan akhirnya alternative.
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2. Penyusunan matriks perbandingan berpsangan untuk kriteria dan alternative

untuk masing-masing kriteria

Dimana elemen-elemen dari matriks perbandingan tersebut diperoleh dengan

membandingkan satu unsur operasi terhadap operasi lainnya untuk tingkatan

hierarki yang sama.

3. Penentuan prioritas kriteria dan alternatif

Untuk menyelesaikan tahap ini dapat dilakukan dengan memanipulasi matriks.

Menurut Muslim, erlinda, Wibowo, dan Setio (2006), proses pengambilan

keputusan dengan menggunakan metode AHP terdiri dari lima tahap, yaitu:

4. Pembentukan hierarki

Pembuatan model hierarki dan alternatif yang akan diambil keputusannya.

Ada tiga tahap dalam pembentukan hierarki, yaitu:

5. Identifikasi level-level dan elemen-elemen yang akan ditempatkan dalam

suatu level yang ditentukan

6. Definisi konsep yaitu mendefinisikan dan memakai semua level dan elemen

yang telah diidentifikasikan ke dalam tahap formulasi pertanyaan.

7. Memformulasikan pertanyaan sesuai definisi konsep yang telah ditentukan

dengan catatan apabila dalam membuat pertanyaan, si pembuat hierarki

mengalami kesulitan maka level-level dan konsep-konsep tersebut harus

direvisi dan dimodifikasi

8. Pembuatan kuisioner perbandingan berpasangan

Disusun dan dibuat kuesioner perbandingan berpasangan dan diisi oleh para

responden ahli.
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9. Sintesis

Responden ahli memberikan bobot kepentingan untuk setiap alternatif yang

dibandingkan.

10. Pengecekan konsistensi

Pada tahap ini dilakukan pengecekan Inconsistency Index hasil penelitian para

responden ahli. Hasil kuesioner akan valid jika nilai Inconsistency Index : ≤
0,05 untuk matriks 3 × 3, ≤ 0,09 untuk matriks 4 × 4, dan ≤ 0,10 untuk

matriks ≥ 4 × 4.

11. Evaluasi hasil

Pada tahap ini dilakukan pengolahan hasil penilaian kuesioner perbandingan

berpasangan sehingga dapat diketahui prioritas dari masing-masing alternatif.

Skala dasar untuk menilai tingkat kepentingan dalam AHP menggunakan

skala likert 1-9.

Skala fundamental merupakan skala dari angka absolut yang digunakan

untuk memberikan penilaian berupa angka untuk penilaian dengan

membandingkan dua elemen, elemen yang lebih kecil dijadikan sebagai unit dan

elemen yang lebih besar dijadikan nilai α dari skala ini sebagai penggandaan dari

unit. Tingkat kepentingan tiap skala ditunjukkan pada Tabel 2.5 dibawah ini.
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Tabel 2.5

Skala Fundamental dalam AHP

Tingkat
Kepentingan

Definisi Penjelasan

1 Sama penting Dua aktivitas
berkontribusi sama

3 Eleman baris sedikit lebih penting Salah satu aktivitas
sedikit lebih
menguntungkan
dibanding aktivitas lain

5 Elemen baris lebih penting Salah satu aktivitas
sangat menguntungkan
dibanding aktivitas lain

7 Elemen baris sangat penting Kegiatan yang sangat
menguntungkan
dibanding dengan
aktivitas lain, dominasi
dari aktivitas tersebut
ditunjukkan dalam
praktek

9 Elemen baris penting mutlak Aktivitas ini sangat
menguntungkan
dibanding aktivitas yang
lain

2, 4, 6, 8 Nilai kompromi antara nilai-nilai diatas Digunakan saat perlu
adanya penyisipan pada
penilaian diatas
(penilaian kompromi)

Sumber: Saaty (2008)

2.1.5.3. Kelebihan dan Kelemahan Analytical Hierarchy Process

Menurut Abdul-Hamid dalam Zakaria (2011) metode AHP ini memiliki

beberapa kelebihan, yaitu:

1. Suatu proses keputusan subjektif dapat dibentuk kedalam struktur hierarki.

Hal ini menunjukkan keputusan yang akurat.

2. Adanya konsistensi dalam keputusan yang diambil
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3. Pemahaman yang jelas dari setiap masalah karena dibagi kedalam sub

permasalahan

4. Analisis sensitivitas ditampilkan dengan hasil menggunakan komputer setelah

keputusan akhir diberikan

Namun menurut Fabriaso dalam Zakaria (2011) AHP juga memiliki

beberapa kelemahan, diantaranya adalah:

1. Partisipan yang dipilih harus memiliki kompetensi pengetahuan dan

pengalaman mendalam terhadap segenap aspek permasalahan serta mengenai

metode AHP itu sendiri

2. Bila ada partisipan yang kuat maka akan mempengaruhi partisipan yang

lainnya

3. Penilaian cenderung subjektif karena sangat dipengaruhi oleh situasi serta

preferensi, persepsi, konsep dasar dan sudut pandang partisipan

4. Jawaban atau penilaian responden yang konsisten tidak selalu logis dalam arti

sesuai dengan permasalahan yang ada

2.1.6. Perusahaan Manufaktur

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan mentah

menjadi produk jadi melalui proses produksi yang mengaplikasikan mesin,

peralatan dan tenaga kerja untuk kemudian dijual kepada pelanggan. Menurut

Heizer, dkk (2005), manufaktur berasal dari kata manufacture yang berarti

membuat dengan tangan (manual) atau dengan mesin sehingga menghasilkan

sesuatu barang. Untuk membuat sesuatu barang dengan tangan maupum mesin
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diperlukan bahan atau barang lain. Seperti halnya membuat mesin diperlukan plat

besi, gerigi, baut, dan sebagainya. Secara umum dapat dikatakan bahwa

manufaktur adalah kegiatan memproses suatu atau beberapa bahan menjadi

barang lain yang mempunyai nilai tambah yang lebih besar. Manufaktur juga

dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan memproses pengolahan input menjadi

output. Kegiatan manufaktur dapat dilakukan oleh perorangan (manufacturer)

maupun oleh perusahaan (manufacturing company). Sedangkan industri

manufaktur adalah kelompok perusahaan sejenis yang mengolah bahan-bahan

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang bernilai tambah lebih besar.

2.1.6.1. Perkembangan Teknologi Manufaktur

Di bidang industri, komputer telah dipergunakan untuk mengontrol mesin-

mesin produksi dengan ketepatan tinggi, misalnya CNC (Computer Numerical

Contor) pengawasan numeric atau perhitungan, CAM (Computer Aided

Manufacture), CAD (Computer Aided Design), yaitu untuk merancang bentuk

(desain) sebuah produk yang akan dikeluarkan pada sebuah industri atau pabrik,

misal sebuah mesin serba guna dalam industri metal sehingga dapat kita jumpai

berbagai produk industri logam yang bervariasi dan kita bayangkan sulit apabila

dikerjakan secara manual. Banyak pula mesin-mesin dalam industri garmen

dilengkapi dengan kontrol komputer, misalnya melakukan pewarnaan, membuat

border, dan sebagainnya.

Selain itu industri modern saat ini juga memanfaatkan robot yang secara

otomatis melakukan kerja-kerja tertentu dalam sebuah industri yang dikontrol oleh
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komputer yang tidak mungkin dikerjakan manusia. Contohnya tangan robot

dikontrol oleh komputer digunakan untuk memasang komponen-komponen renik

dan chip-chip pada motherboard komputer.

Perusahaan yang memproduksi barang maka karakteristik perusahaan

manufaktur bersifat kompleks. Sebab hal ini terkait dengan sistem yang

dijalanakan perusahaan tersebut. Berikut diantaranya beberapa karakteristik

perusahaan manufaktur:

1. Produk yang dihasilkan bisa dilihat secara langsung dan kasat mata atau

memiliki wujud. Sementara pada perusahaan jasa produk yang dihasilkan

tidak bisa dilihat hanya bisa dirasakan.

2. Konsumen tidak memiliki peran dalam proses produksi sebuah perusahaan

manufaktur, konsumen hanya akan menikmati hasil produksi saja.

3. Konsumen bisa menilai produk saat belum menggunakan produk tersebut atau

juga setelah menggunakan produk tersebut.

4. Untuk proses penyampaian pada konsumen, bisa dilakukan tanpa memerlukan

kontak fisik, salah satunya melalui jasa distributor atau memanfaatkan sistem

pemasaran modern menggunakan internet.

5. Adanya ketergantungan konsumen untuk mencari produk yang ada sehingga

produsen memiliki kewenangan mutlak untuk menyediakan jumlah barang di

pasaran. Hal ini berdampak pada harga jual sebuah produk karena makin

sedikit barang yang tersedia, makin tinggi harga produk tersebut jika

permintaan tidak berkurang.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI
PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA  ...

DEWI ANISA RACHMAN



46

2.1.6.2. Produksi

Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan

produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan

dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang

memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala

bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor produksi

(factors of production). Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai

atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi.

Pengertian produksi lainnya yaitu hasil akhir dari proses atau aktivitas

ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian

ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi diartikan sebagai aktivitas dalam

menghasilkan output dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk

mengolah atau memproses input sedemikian rupa (Sukirno, 2002:193). Elemen

input dan output merupakan elemen yang paling banyak mendapatkan perhatian

dalam pembahasan teori produksi. Dalam teori produksi, elemen input masih

dapat diuraikan berdasarkan jenis ataupun karakteristik input (Gaspersz,

1996:170-171).

Teori produksi modern menambahkan unsur teknologi sebagai salah satu

bentuk dari elemen input (Pindyck dan Robert, 2007:199). Keseluruhan unsur-

unsur dalam elemen input tadi selanjutnya dengan menggunakan teknik-teknik

atau cara-cara tertentu, diolah atau diproses sedemikian rupa untuk menghasilkan

sejumlah output tertentu. Teori produksi akan membahas bagaimana penggunaan

input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Hubungan antara input dan
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output seperti yang diterangkan pada teori produksi akan dibahas lebih lanjut

dengan menggunakan fungsi produksi. Dalam hal ini, akan diketahui bagaimana

penambahan input sejumlah tertentu secara proporsional akan dapat dihasilkan

sejumlah output tertentu. Teori produksi dapat diterapkan pengertiannya untuk

menerangkan sistem produksi yang terdapat pada sektor pertanian. Dalam sistem

produksi yang berbasis pada pertanian berlaku pengertian input atau output dan

hubungan di antara keduanya sesuai dengan pengertian dan konsep teori produksi.

2.1.6.3. Mesin Produksi

Mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah

energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia. Biasanya

membutuhkan sebuah masukan sebagai pelatuk, mengirim energi yang telah

diubah menjadi sebuah output, yang melakukan tugas yang telah disetel. Mesin

memudahkan perusahaan dalam hal proses produksi maupun kegiatan operasional

lain nya seperti abseni dan lain sebagainya.

Pengertian mesin menurut Assauri (2004:78) mesin adalah suatu peralatan

yang digerakkan oleh suatu kekuatan atau tenaga yang dipergunakan untuk

membantu manusia dalam megerjakan produk atau bagian-bagian produk tertentu.

Menggunakan mesin perusahaan dapat menekan tingkat kegagalan produk dan

dapat meningkatkan standar k4alitas serta dapat mencapai ketepatan waktu dala0

menyelesaikan produknya sesuai dengan permintaan pelanggan dan penggunaan

sumber bahan baku akan lebih efisien karena dapat lebih terkontrol

penggunaannya.
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2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang pengukuran kinerja yang terkait dengan metode

balanced scorecard telah banyak dilakukan. Berikut beberapa penelitian yang

terkait dengan metode balanced scorecard yang beragam diantaranya:

1. G. P. Kurien dan M. N. Qureshi (2012) dengan judul “Performance

Measurement Systems for Green Supply Chains Using Modified Balanced

Scorecard and Analytical Hierarchy Process”. Jurnal ini bertujuan untuk

melakukan pemantauan dan perbaikan pada penerapan green supply chain

dengan menganalisis sistem pengukuran kinerjanya menggunakan metode

balanced scorecard dan analytical hierarchy process. Perusahaan ini

melakukan modifikasi pada balanced scorecard yang dinilai sesuai kerangka

kerja untuk green supply chain. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan metode balanced scorecard sebagai alat ukur kinerja

perusahaan. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak memberikan bobot

indikator kinerja sedangkan pada PT Kuroma Engineering dilakukan

pembobotan pada indikator kinerja.

2. Manik Ayu Titisari (2012) dengan judul “Perancangan Sistem Pengukuran

Kinerja Pada PDAM Lumajang dengan Balanced Scorecard”. Jurnal ini

bertujuan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem pengukuran

kinerja dengan menggunakan metode balanced scorecard pada PDAM.

Objektif strategi pada perusahaan ini didasarkan pada ke empat perspektif

balanced scorecard dan key performance indicators. Persamaan dengan
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penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode balanced scorecard.

Perbedaan nya adalah pada objek penelitian.

3. Luis E. Quezada, Pedro I. Palominos dan Miguel A. Gonzales (2013) yang

berjudul “Application of AHP in the Design of a Strategy Map”. Jurnal ini

menyajikan sebuah aplikasi dari Analytical Hierarchy Process untuk

mendukung terciptanya peta strategi yang dianggap sebagai representasi dari

hubungan sebab akibat antara tujuan strategis dari balanced scorecard yang

dilakukan pada tujuh perusahaan. Persamaan dengan penelitian ini adalah

sama-sama menggunakan AHP sebagai pembobotan dalam peta strategi.

Perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan KPI sebagai alat

pembobotan.

2.3 Research Questions

No Tema Pertanyaan Pertanyaan penelitian
1 Mengetahui perancangan

pengukuran kinerja dengan
metode balanced scorecard

a. Bagaimana perumusan tujuan strategis
organisasi berdasarkan visi dan misi
perusahaan?

b. Indikator kinerja apa saja yang akan
dirumuskan pada perancangan sistem
pengukuran kinerja pada masing-masing
perspektif BSC?

c. Bagaimana cara pengukuran kinerja dari
masing-masing indikator kinerja
perusahaan?

2 Mengetahui hasil
pembobotan prioritas KPI
dengan AHP

a. Bagaimana perbandingan prioritas kinerja
pada tiap perspektif?

b. Bagaimana hasil dari pembobotan lokal
kinerja dengan metode AHP?

c. Bagaimana hasil dari pembobotan global
prioritas kinerja perusahaan?
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2.4 Kerangka Berfikir

Secara sistematis penelitian ini akan dipaparkan mengenai kerangka

berfikir, yang membahas tentang pengukuran kinerja dengan metode Balanced

Scorecard. Proses kerangka berfikir dalam penelitian ini meliputi:

INPUT
1. Rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini.
2. Melakukan studi lapangan. Hal ini berguna untuk mengumpulkan datan

dan mencari informasi tentang organisasi melalui wawancara dengan
pimpinan PT Kuroma Engineering.

3. Studi literatur untuk mengumpulkan materi-materi yang mendukung
penelitian ini.

4. Identifikasi sistem pengukuran kinerja tahun sebelumnya. Sebagai latar
belakang dan bahan pertimbangan perancangan sistem pengukuran kinerja
yang baru dengan metode Balanced Scorecard.

OUTPUT
1. Rancangan pengukuran kinerja dengan metode balanced scorecard.
2. Pembobotan prioritas KPI dengan metode AHP.

Gambar 2.4

Kerangka Berfikir

PROSES
1. Mengidentifikasi visi, misi, dan strategi organisasi.
2. Mengidentifikasi sasaran strategis berdasarkan empat perspektif balanced

scorecard. Melalui studi literatur, data dan wawancara dengan pihak
manajemen PT Kuroma Engineering.

3. Mengidentifikasi ukuran strategis (KPI) berdasarkan empat perspektif
balanced scorecard. Melalui studi literatur, data dan wawancara dengan
pihak manajemen PT Kuroma Engineering.

4. Melakukan perancangan key performance indicators untuk mengukur
kinerja perusahaan dengan perspektif balanced scorecard.

5. Melakukan verifikasi rancangan key performance indicator yang
dilakukan pimpinan PT Kuroma Engineering.

6. Melakukan validasi rancangan oleh pimpinan PT Kuroma Engineering.
7. Pembobotan seluruh KPI dengan metode AHP, yang dilakukan oleh

pimpinan PT Kuroma Engineering.
8. Melakukan analisis data, termasuk interpertasi data dan inisiatif perbaikan

yang diajukan.
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