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ABSTRAK

Perkembangan bisnis di era globalisasi saat ini menimbulkan persaingan yang
cukup ketat dan semakin kompetitif. Perubahan dan keinginan setiap perusahaan
untuk berubah menjadi lebih baik secara terus-menerus pada sisi pemasaran,
pengolahan sumber daya, keuangan dan operasional menyebabkan pengukuran
kinerja perusahaan menjadi hal yang penting bagi manajemen untuk melakukan
evaluasi dan penilaian terhadap performa perusahaan dan perencanaan tujuan di masa
mendatang. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran
kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam
perusahaan.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, maka standar pengukuran kinerja yang
tepat sebagai tolak ukur merupakan hal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Salah satu
cara yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan
metode balanced scorecard. Balanced scorecard merupakan metode pengukuran
kinerja yang tepat karena mengukur kinerja perusahaan dari aspek keuangan dan non
keuangan serta dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. Oleh karena itu
penelitian ini akan meneiliti tentang perancangan pengukuran kinerja dengan metode
balanced scorecard dan prioritas perbaikan dengan metode analytical hierarchy
process pada perusahaan freight forwarding. Penelitian dilakukan dengan metode
kualitatif dan forum group discussion dengan pihak internal dari perusahaan untuk
menentukan setiap Key Performance Indicator dan pembobotan Performance
Indicator bagi perusahaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perancangan pengukuran kinerja dengan
metode balanced scorecard sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan dapat
digunakan untuk mencapai target yang ditentukan perusahaan. Penelitian ini
menghasilkan 15 KPI, kemudian dari hasil olah data dengan metode analytical
hierarchy process diperoleh hasil bahwa perspektif pelanggan memiliki hasil
pembobotan tertinggi dengan nilai 0.410, diikuti dengan perspektif keuangan dengan
nilai 0.339 dan di urutan ketiga dan keempat adalah proses bisnis internal dengan
nilai 0.137 dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dengan nilai 0.114. Hasil
penelitian tersebut tidak lepas dari karakteristik perusahaan yang bergerak dibidang
layanan jasa dimana komponen-komponen layanan yang sebagian besar berada pada
perspektif pelanggan merupakan komponen utama untuk menjaga kinerja perusahaan
yang bergerak dibidang layanan jasa
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