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ABSTRAK 

Kondisi persaingan yang ketat di era sekarang ini, 
telah membuat perusahaan sadar akan pentingnya peneapaian 
keunggulan bersaing (compet.itive advantage). Keunggulan 
bersaing dapat dieapai oleh perusahaan yang dapat selalu 
menerapkan perbaikan seeara terus-menerus (continuous 
improvement) pada setiap aspek organisasinya, yang salah 
satunya adalah aspek operasional. Untuk mendukung proses 
pengendalian pada operasional perusahaan diperlukan suatu 
pengukuran kinerja yang efektif, tepat waktu dan dapat 
memberikan umpan balik yang akurat atas efisiensi dan 
efektivitas kinerja operasional. 

Skripsi ini membahas penggunaan pengukuran kinerja non 
keuangan sebagai pelengkap dari pengukuran kinerja keuangan 
yang selama ~n~ telah diterapkan perusahaan. Hasil 
penelitian pada PT "X" di Pandaan-Pasuruan yang difokuskan 
pada dimensi efisiensi dan kuali tas dapat dianalisa 
kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan kinerja 
operasional. Skripsi ini juga membahas penggunaan pengukuran 
kinerja non keuangan dalam mendukung peneapaian keunggulan 
bersaing. Dari analisa hasil penelitian, penulis juga dapat 
memberikan usulan faktor-faktor kunei sukses (key success 
factors) yang sekiranya dapat lebih dikembangkan dan 
diberdayakan oleh perusahaan dalam mendukung peneapaian 
keunggulan bersaing. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini 
yaitu : 
1. 	Untuk kriteria persediaan dan produktivitas, PT "X" masih 

harus 	 banyak melakukan perbaikan seeara terus-menerus 
(continuous improvement) dalClm meningkatkan kinerjanya. 

2. 	Untuk kri teria kinerja mesin dan customer performance, 
telah menunjukkan kinerja pelaksanaan yang eukup baik dan 
PT "X" diharapkan dapat terus mempertahankan bahkan 
meningkatkannya di masa yang akan datang. 

3. 	Untuk kriteria vendor performance dan plant manufacturing 
pe.rformance, PT "X" hendaknya segera melaksanakan 
pencatatan tertulis tentang kinerja pemasok dan tingkat 
produk defect pada setiapbagian proses produksinya. 

Dari hasil analisa hasil pengukuran kinerja non keuangan, 
penulis mengusulkan faktor-faktor kunei sukses yang dapat 
lebih dikembangkan perusahaan dalam mendukung pencapaian 
keunggulan bersaing, yaitu : 
1. 	Kualitas produk (Quality of product). 
2. 	Kemampuan untuk memproduksi produk sesuai dengan model 

dan ukuran seperti yang diminta pelanggan. 
3. 	KUalitas proses produksi (Quality of manufacturing). 
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