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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk  merancang sistem pengukuran kinerja 
pada perusahaan produksi sepatu UD. Patriot Mojokerto dengan model 
Performance Prism pada sisi facet strategi. Selama ini, perusahaan UD. Patriot 
belum pernah melakukan pengukuran kinerja sehingga pemilik (owner) tidak 
mengetahui kondisi perusahaan sebenarnya terutama dari sisi strategi yang 
mereka gunakan untuk tetap bisa bertahan. Oleh karena itu, dilakukan 
perancangan sistem pengukuran kinerja untuk mengetahui bagaimana kinerja 
perusahaan.  
 

Dari kondisi objektif perusahaan produksi sepatu UD. Patriot 
Mojokerto, model yang tepat digunakan adalah model Performance Prism 
dibanding model lain. Metode ini dikerjakan dalam dua arah yaitu dengan 
mempertimbangkan apa kebutuhan dan keinginan dari semua stakeholder yang 
akan dijadikan dasar utuk menyusun KPI untuk kemudian dibobotkan dengan 
metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guna mengetahui struktur 
hierarkinya dan tingkat bobot kepentingan masing-masing KPI.  
  

Hasil rancangan menunjukkan bahwa, stakeholder UD. Patriot 
Mojokerto meliputi: konsumen, karyawan, supplier, pemilik/investor. Para 
stakeholder memiliki stakeholder contribution dan stakeholder satisfaction 
yang kemudian di analisis untuk mengetahui apa kebutuhan dan kontribusinya 
terhadap perusahaan. Hasil dari analisis keduanya digunakan untuk 
menentukkan indikator-indikator penentuan Key Performance Indicator (KPI) 
pada sisi facet / framework strategy perusahaan meliputi Corporate Strategy, 
Business Unit Strategy, Brand,Product,and Service Strategy serta Operating 
Strategy.Terdapat 27 KPI yang terdiri dari 6 KPI konsumen, 10 KPI karyawan, 
5 KPI investor dan 6 KPI supplier. Dari hasil implementasi sistem pengukuran 
kinerja dengan proses scoring system menggunakan metode Analytical 
Hierarchy Proces ( AHP ) menunjukkan stakeholder yang sangat 
mempengaruhi kinerja UD.Patriot adalah stakeholder konsumen dengan 
bobot AHP sebesar 0,507 dan dengan nilai inkonsistensi 0,07. Sedangkan 
Facet of strategy yang paling mempengaruhi peran stakeholder konsumen 
pada kinerja perusahaan UD.Patriot adalah corporate strategy dengan bobot 
AHP sebesar 0,674 dan dengan nilai inkonsistensi 0,08. 
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