
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Kajian Deduktif 

 1.1.1  Definisi Kinerja 

Performance atau kinerja adalah hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 

2010). Menurut pendekatan prilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau 

kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan 

pekerjaan (Luthans, 2005).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sangat beragam. Jamil (2013) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sangat ditentukan oleh jenis 

serta profil organisasi dan juga tergantung dari tujuan sebuah penelitian dilakukan. 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi organisas i. 

Pengukuran tersebut antara lain dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan 

organisasi dan dapat digunakan sebagai dasar menyusun sistem imbalan atau sebagai 

dasar penyusunan strategi perusahaan atau organisasi (Cahyono, 2000). Sistem penila ian 

kinerja merupakan suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan untuk perusahaan 

agar strategi yang dijalankan dapat berhasil (Anthony&Goviandaran, 2003).

BAB II 

 

 

 

KAJIAN LITELATUR 

 

 

 



2 

Menurut Robert & Anthony (2001), tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah 

untuk membantu dalam menetapkan strategi. Dalam penerapan sistem pengukuran 

kinerja terdapat empat konsep dasar: 

a. Menentukan strategi. Dalam hal ini paling penting adalah tujuan dan target 

organisasi dinyatakan secara eksplisit dan jelas. Strategi harus dibuat pertama kali 

untuk keseluruhan organisasi dan kemudian dikembangkan ke level fungsiona l 

dibawahnya 

b. Menentukan pengukuran strategi. Pengukuran strategi diperlukan untuk 

mengartikulasikan strategi ke seluruh anggota organisasi. Organisasi tersebut 

harus fokus pada beberapa pengukuran kritikal saja. Sehingga manajemen tidak 

terlalu banyak melakukan pengukuran indikator kerja yang tidak perlu. 

c. Mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Pengukuran harus 

merupakan bagian dari organisasi baik secara formal maupun informal, juga 

merupakan bagian dari budaya perusahaan dan sumber daya manusia perusahaan.  

d. Mengevaluasi pengukuran hasil secara berkesinambungan. Manajemen harus 

selalu mengevaluasi pengukuran kinerja organisasi apakah masih valid untuk 

ditetapkan dari waktu ke waktu. 

 1.1.2 Tujuan Penilaian Kinerja 

Wardani (2007) menyatakan alasan pentingnya dilakukan pengukuran kinerja antara lain 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengukuran kinerja akan sangat bermanfaat bagi banyak organisasi, salah satu 

manfaatnya adalah menyediakan suatu pendekatan yang terstruktur yang terfokus 

pada rencana strategis, goal, dan performansi. Selain itu terdapat mekasnisme 

pelaporan pada upper management. 

b. Pengukuran kinerja akan lebih memfokuskan suatu organisasi pada apa yang akan 

diselesaikan dan menekan untuk lebih berkonsentrasi pada waktu, sumber daya dan 

energi dalam pencapaian tujuan. 

c. Pengukuran kinerja akan memperbaiki komunikasi internal karyawan dan eksternal 

antara organisasi dengan customer maupun Stakeholders. 
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d. Pengakuan kinerja dapat membantu suatu organisasi untuk mempertanggung 

jawabkan program serta biayanya. 

 1.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Rival (2006) menjelaskan mengenai manfaat pengukuran kinerja untuk beberapa pihak 

yang terlibat dalam pengukuran kinerja bagi perusahan, antara lain : 

a. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan, karena : 

1. Komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai budaya 

perusahaan. 

2. Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas. 

3. Peningkatan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan 

keterampilan dan keahlian memimpinnya untuk memotivasi karyawan dan 

mengembangkan kemauan dan keterampilan karyawan. 

b. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh 

masing-masing karyawan. 

c. Meningkatkan kualitas komunikasi. 

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari pengukuran kinerja antara lain : 

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja 

manajemen. 

2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya 

dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.  

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (Reward and 

Punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai sistem 

pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaik i 

kinerja oganisasi. 

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 



4 

 1.1.4 Performance Prism 

1.1.4.1 Definisi Performance Prism 

Performance Prism adalah suatu alat ukur terbaru dan merupakan model yang berupaya 

melakukan penyempurnaan terhadap model sebelumnya, seperti balanced scorecard dan 

integrated performance measurement system (IPMS). Performance Prism merupakan 

suatu metode pengukuran kinerja yang menggambarkan kinerja perusahaan sebagai 

bangun tiga dimensi yang memiliki lima bidang sisi, yaitu sisi kepuasan Stakeholder 

(Stakeholder satisfaction), strategi (strategies), proses (process), kapabilita s 

(capabilities), dan kontribusi Stakeholder (Stakeholder contribution) . Hal ini dilakukan 

dalam dua jalan yaitu berkaitan dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan Stakeholder, 

khususnya apa yang perusahaan harapkan dan butuhkan dari para Stakeholder. 

Filosofi Performance Prism berasal dari sebuah bangun prisma dimana bangun ini 

memiliki lima sisi, yaitu sisi atas dan bawah yang mana menggambarkan satisfaction dan 

contribution, sedangkan tiga sisi lainnya adalah strategy, process, dan capability. Lima 

faset dari Performance Prism ini dapat dilihat pada gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Skema Performance Prism 

 

Ruang lingkup dari Performance Prism adalah Stakeholder satisfaction dan 

Stakeholder contribution berada pada dua sisi dari prism, sedangkan strategies, process, 
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dan capabilities berada pada tiga sisi prisma yang tersisa, untuk lebih jelas dapat diliha t 

dari gambar dibawah 

 

 

Gambar 2.2 Ruang lingkup Perfomance Prism 

  

Pendekatan pengukuran kinerja Performance Prism tidak dimulai dari strategi 

melainkan dari kepuasan para Stakeholdernya. Identifikasi kepuasan dan kontribusi para 

Stakeholdernya maka akan didapatkan strategi yang telah dilakukan sebelumnya. (Neely 

dan Adam, 2002) memahami atribut apa saja yang menyebabkan para Stakeholder itu 

puas merupakan langkah yang penting dalam model pengukuran Performance Prism, 

untuk mencapai kepuasan tersebut maka pihak perusahaan harus mampu 

mempertimbangkan strategi-strategi yang perlu dilakukan, serta proses-proses yang 

diperlukan agar strategi yang sudah ada dapat berjalan dengan baik, dan juga kemampuan 

apa saja yang harus disiapkan perusahaan agar semua dapat terlaksana. 
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1.1.4.2 Kerangka Performance Prism 

Adapaun sisi-sisi dari kerangka Performance Prism adalah: 

 Satisfaction 

Satisfaction atau kepuasan merupakan sisi pertama dari Performance Prism, pada sisi ini 

kita dapat melihat bagaimana kepuasan para Stakeholder atas kinerja dari perusahaan, 

sehingga nanti dapat diketahui Stakeholder mana yang memiliki pengaruh paling besar. 

 Strategy 

Sisi selanjutnya adalah strategi, pada sisi ini akan ditentukan rencana-rencana atau 

strategi yang akan dilakukan, strategi ini dibuat berdasarkan dari informasi yang ddapat 

dari sisi pertama yaitu sisi satisfaction. Setelah mengetahui kepuasan apa saja yang 

diinginkan oleh para Stakeholder maka dibuatlah berbagai macam strategi untuk 

menunjang kepuasan Stakeholder. 

 Process 

Sisi ketiga dari Performance Prism adalah proses, pada sisi ini ditentukan proses-proses 

apa saja yang harus dilakukan berdasarkan dari strategi yang sudah dibuat sebelumnya, 

agar proses ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan sisi berikutnya yaitu sisi 

kapabilitas. 

 Capability 

Sisi kapabilitas merupakan sisi keempat dari Performance Prism, pada sisi ini merupakan 

kemampuan orang-orang yang terlibat dalam menjalankan proses yang akan dilakukan, 

baik dalam hal skill, teknologi, praktek, maupun infrastrukturnya. 

 Contribution 

Sisi kelima adalah kontribusi, sisi ini merupakan sisi dimana Stakeholder yang 

memberikan kontribusinya kepada perusahaan, karena pada dasarnya sebuah perusahaan 

atau organisasi merupakan suatu hubungan timbal balik antara Stakeholder yang terkait 

dengan perusahaan tersebut. 
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1.1.4.3 Stakeholder 

Stakeholder merupakan sekelompok orang yang memiliki peran penting dalam sebuah 

perusahaan, baik yang berperan secara langsung diperusahaan maupun yang tidak 

berperan langsung. 

Dalam sebuah perusahaan biasanya terdapat Stakeholder antara lain : 

a. Investor 

Investor merupakan pemilik modal atau pemilik perusahaan, pihak ini merupakan 

penyedia sumber keuangan perusahaan, dan memiliki tanggung jawab penuh 

terhadap proses yang terdapat diperusahaan. 

b. Pelanggan 

Pelanggan adalah konsumen yang dapat berupa grup individu maupun organisas i, 

yang memiliki peran penting karena berperan sebagai pengguna dan pembeli 

produk yang diproduksi oleh perusahaan. Para pelanggan biasanya menuntut 

sebuah perusahaan untuk memiliki standar kualitas tertentu baik dalam produknya 

maupun pelayanan yang diberikan. Pelanggan sangat berperan dalam kemajuan 

perusahaan karena bila pelanggan memiliki kepuasan yang tinggi terhadap 

perusahaan maka dapat dipastikan pelanggan tersebut akan kembali menggunakan 

produk perusahaan. 

c. Karyawan 

Karyawan merupakan pihak yang berperan secara langsung di perusahaan dan 

termasuk pihak yang penting didalam sebuah perusahaan, karena kinerja dan 

kualitas karyawan dapat menentukan kualitas produk dan pelayanan perusahaan. 

Kepuasan dan kebutuhan karyawan akan fasilitas yang diberikan perusahaan dapat 

menjaga karyawan dalam meningkatkan kinerja, kedispilinan dan 

kemampuannmya dalam bekerja sehingga produktivitasnya semakin membaik. 

d. Supplier/Pemasok 

Supplier merupakan penyedia bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

dapat memproduksi barang/produk. Sehingga peran pemasok ini sangat penting 

untuk menunjang kelangsungan perusahaan dalam hal produksi. 
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e. Masyarakat  

Masyarakat adalah orang-orang yang berada disekitar lingkungan perusahaan yang 

mana mereka biasanya ikut terkena dampak dari perubahan yang terjadi 

diperusahaan. 

Menurut Neely (2000), secara umum apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh 

Stakeholder dapat diprediksi sebagai berikut: 

a. Customer menginginkan konsep fast, right, cheap, and easy dan disamping itu 

dituntut untuk memberikan trust, unity, profit, dan growth. 

b. Supplier menginginkan konsep trust, unity, profit, dan growth dan dituntut untuk 

memberikan fast, right, cheap and easy. 

c. Investor ingin dipenuhi konsep return, reward, figures, dan faith, dan diharapkan 

memberikan capital, credit, risk, support. 

d. Employee ingin dipenuhi kebutuhan akan purpose, care, skills, dan pay dan 

diharapkan memberikan hands, hearts, minds, dan voices. 

e. Regulator menginginkan konsep legal, fair, dan true untuk dipenuhi, dan 

memberikan rules, reasons, clarity, dan advice. 

 1.1.5    Analythical Hierarchy Process (AHP) 

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternative. Peralatan 

utama Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah hirarki fungsional dengan 

input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak 

terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok-

kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki. 

Suatu tujuan bersifat umum dapat dijabarkan dalam bebrapa sub tujuan yang lebih 

terperinci yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dalam tujuan pertama. Penjabaran 

ini dapat dilakukan terus hingga akhirnya diperoleh tujuan yang bersifat operasional. Dan 

pada hirarki ternedah inilah dilakukan proses evaluasi atas alternatif-alternatif, yang 

merupakan ukuran dari pencapaian tujuan utama, pada hirarki terendah ini dapat 

ditetapkan dalam satuan apa kriteria diukur.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses penjabaran hierarki 

menurut Suryadi & Ramdhani (1998): 
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a. Pada saat penjabaran tujuan ke dalam sub tujuan, harus diperhatikan apakah setiap 

aspek tujuan yang lebih tinggi tercakup dalam tujuan tersebut. 

b. Meskipun hal tersebut terpenuhi, perlu menghindari terjadinya pembagian yang 

terlalu banyak, baik dalam arah horizontal maupun vertikal. 

c. Untuk itu sebelum menetapkan tujuanuntuk menjabarkan hirarki tujuan yang lebih 

rendah, maka dilakukan tes kepentingan, “apakah suatu tindakan/hasil yang terbaik 

akan diperoleh bila tujuan tersebut tidak dilibatkan dalam proses evaluasi?”. 

Kelebihan metode AHP dibandingkan metode yang lain (Suryadi & Ramdhani,1998) : 

a. Struktur hierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada 

subkriteria yang paling dalam. 

b. Memperhitungkan validitas sampai batas toleransi inkonsistensi sebagai kriteria dan 

alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. 

c. Memperhitungkan daya tahan atau output analisis sensitivitas pengambil keputusan.  

1.1.5.1   Langkah Analythical Hierarchy Process (AHP) 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyelesaian suatu masalah dengan 

menggunakan metode AHP adalah sebagai berikut (Suryadi & Ramdhani, 1998) : 

a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

b. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan 

sub-sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria 

paling bawah. 

c. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribus i 

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang 

setingkat diatasnya. Perbandingan berdsarkan “judgement” dari pengambil 

keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibanding dengan 

elemen lainnya. 

d. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement seluruhnya 

sebanyak n x [(n-1)/2)] buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang 

dibandingkan. 

e. Menghitung nilai eigen dan mengujikan konsistensinya, jika tidak konsisten maka 

pengambilan keputusan dapat diulangi. 
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f. Mengulang langkah 3,4 dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. 

g. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai vektor 

eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis judgement 

dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai 

pencapaian tujuan. 

h. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilai lebih dari 10% maka penilaian data 

judgement harus diperbaiki. 

1.1.5.2   Perhitungan Bobot Berelemen 

Pada dasarnya formulasi matematis pada model AHP dilakukan dengan menggunakan 

suatu matriks. Misalkan, dalam suatu sub sistem operasi terdapat n elemen operasi, yaitu 

elemen-elemen operasi A1,A2,A3,...An, maka hasil perbandingan secara berpasangan 

dimulai dari tingkat hierarki paling tinggi, dimana suatu kriteria digunakan sebagai dasar 

pembuatan perbandingan. Skala nilai perbandingan menurut Saaty adalah berikut: 

 

Tabel 2.1 Skala Penilaian Relatif 

Tingkat 

Kepentingan 

Definisi 

1 Kedua elemen sama penting 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dibanding elemen 

lainnya. 

5 Elemen yang satu lebih penting dibanding elemen yang 

lainnya. 

7 Elemen yang satu sangat penting dari yang lainnya 

9 Elemen yang satu mutlak lebih penting dibanding elemen 

lainnya 

2,4,6,8 Nilai tengah diantara dua penilaian berurutan 
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 Selanjutnya perhatikan elemen yang akan dibandingkan. 

 

𝐴1 𝐴2 . . 𝐴𝑛
𝐴1 𝑎11 𝑎12 . . 𝑎1𝑛
𝐴2
. .

𝐴𝑛

𝑎21
. .

𝑎𝑛1

𝑎22 . . 𝑎2𝑛
. . . . . .

𝑎𝑛2 . . 𝐴𝑛𝑛

 

 

Matriks An x n merupakan matriks resiprokal. Dan diasumsikan terdapat elemen, 

yaitu W1,W2,.....Wn yang akan dinilai secara perbandingan.  

Nilai (Judgement) perbandingan secara berpasangan antara (Wi,Wj) dapat 

dipresentasikan seperti matriks berikut. 

𝑊𝑖

𝑊𝑗
= 𝑎(𝑖, 𝑗); 𝑖, 𝑗 = 1,2, … … , 𝑛 … … … … … … … … … … … … … . (1) 

Dalam hal ini matriks perbandingan adalah matriks A dengan unsur-unsurnya adalah 

dengan i,j=1,2,......,n. Jia. 

Unsur matriks tersebut diperoleh dengan membandingkan satu elemen operasi 

terhadap elemen operasi lainnya untuk tingkat hierarki yang sama. Misalnya unsur a11 

adalah perbandingan kepentingan elemen operasi A1 demgan elemen operasi A1 sendiri, 

sehingga dengan sendirinya nilai unsur a11 adalah sama dengan 1. Dengan cara yang 

sama maka diperoleh semua unsur diagonal matriks perbandingan sama dengan 1. Nilai 

unsur a12 adalah perbandingan kepentingan elemen operasi A1 terhadap elemen operasi 

A2. Besarnya nilai a21 adalah 1/a12, yang menyatakan tingkat intensitas kepentingan 

elemen operasi A2 terhadap elemen operasi A1. 

Bila vektor pembobotan elemen-elemen operasi A1,A2,....An tersebut dinyatakan 

sebagai vektor W, dengan W=(W1,W2,......,Wn), maka nilai intensitas kepentingan 

elemen operasi A1 dibandingkan dengan A2 yakni W1/W2 yang sama dengan a12, 

sehingga matriks perbandingan pada gambar 2. Dapat pula dinyatakan sebagai berikut: 

 

𝐴1
𝐴2

𝐴1
𝑤1/𝑤1
𝑤2/𝑤2

𝐴2 . . 𝐴𝑛
𝑤1/𝑤2 . . 𝑤1/𝑤𝑛
𝑤2/𝑤2 . . 𝑤2/𝑤𝑛

. . . . . . . . . .

𝐴𝑛 𝑤𝑛/𝑤1 𝑤𝑛/𝑤2 … 𝑤𝑛/𝑤𝑛
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Nilai-nilai wi/wj, dengan i,j=1,2,.....,n dijajagi dari partisipan, yaitu orang-orang yang 

berkompeten dalam permasalahan yang dianalisis. 

Bila matriks ini dikalikan dengan vektor kolom w =(w1,w2,......,wn) maka diperoleh 

hubungan : 

𝐴𝑊 = 𝑛𝑊 … … … … … … … … … … (2) 

Bila matriks A diketahui dan ingin diperoleh nilai W, maka dapat diselesaikan melalui 

persamaan berikut : 

[𝐴 − 𝑛𝐼]𝑊 = 0 … … … … … … … … … . . (3) 

Dimana I adalah matriks identitas. 

Persamaan (2) dapat menghasilkan solusi yang tidak nol bila ( jika dan hanya jika) n 

merupakan eigenvalue dari A dan W adalah Eigenvektor-nya. 

Setelah eigen value matriks perbandingan A tersebut diperoleh, misal λ1, λ2,...... λn, dan 

berdasarkan matriks A yang mempunyai keunikan, yaitu aii = 1 dengan i = 1,2,3,.....n. 

maka : 

∑ λ = n … … … … … … … … … … … . . (4)
𝑛

𝑖=1

 

Disini semua eigenvalue bernilai nol, kecuali satu yang tidak nol, yaitu eigenva lue 

maksimum. Kemudian jika penilaian yang dilakukan konsisten, akan diperoleh 

eigenvalue maksimum pada persamaan. 

𝐴𝑊 = λ𝑚𝑎𝑥 𝑊 

Selanjutnya persamaan (2) dapat diubah menjadi : 

[𝐴 − λ𝑚𝑎𝑥 𝐼]𝑊 = 0 … … … … … … … … … … . . (5) 

Untuk memperoleh harga nol, maka yang perlu diset adalah : 

𝐴 − λ𝑚𝑎𝑥 𝐼 = 0 … … … … … … … … … (6) 

Berdasarkan persamaan (4) dapat diperoleh harga λ𝑚𝑎𝑥  ke persamaan (3) dan ditambah 

dengan persamaan : 

∑ 𝑊21 = 1 … … … … … … … … … . (7)
𝑛

𝑖=1

 

Maka akan diperoleh bobot masing-masing elemen operasi (Wi dengan i=1,2,......,n) yang 

merupakan eigenvektor yang bersesuaian dengan eigenvalue maksimum. 
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1.1.5.3   Perhitungan Consistency Index dan Consistency Ration 

Matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan tersebut, harus 

mempunyai hubungan kerdinal dan ordinal sebagai berikut : 

Hubungan Kardinal : aij.ajk = aik 

Hubungan Ordinal : Ai>Aj, Ai>Ak, maka Ai>Ak 

Dari teori matriks diketahui bahwa kesalahan kecil pada koefisien akan menyebabkan 

penyimpangan kecil pula pada eugenvalue. Dengan mengkombinasikan apa yang telah 

diuraikan sebelumnya, jika diagonal utama dari matriks A bernilai satu dan jika A 

konsisten, maka penyimpangan kecil dari aij akan tetap menunjukan eigen value terbesar, 

λ𝑚𝑎𝑥  nilainya akan mendekati n dan eigenvalue sisanya akan mendekati nol. 

Penyimpangan dari konsistensi dengan indeks konsistensi, dengan persamaan : 

𝐶𝐼 =
λ𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

Dimana : 

λmax = 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 Maksimum 

   N = Ukuran Matriks 

Indeks Konsistensi (CI); matriks random dengan skala penlaian 9 (1 sampai dengan 

9) beserta kebalikannya sebagai indeks random (RI). Berdasarkan perhitungan Saaty 

dengan menggunakan 500 sampel, jika “judgement” numerik diambil secara acak dari 

skala 1/9, 1/8,......,9 akan diperoleh rata-rata konsistensi untuk matriks dengan ukuran 

yang berbeda, sebagai berikut : 

 

Tabel 2.2 Nilai Indeks Random 

Ukuran Matriks Indeks Random (RI) 

1,2 0,00 

3 058 

4 0,90 

5 1,12 

6 1.24 
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7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 

 

Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai Rasio 

Konsistensi (CR). Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika nila i 

Rasio Konsistensi = 0,1. 

 1.1.6 Objective Matrix dan Traffic Light System 

1.1.6.1 Definisi OMAX 

Objective Matrix merupakan sebuah sistem pengukuran kinerja parsial yang 

dikembangkan untuk memantau kinerja perusahaan baik pada tiap departemen maupun 

secara keseluruhan. Pengukuran OMAX dilakukan menggunakan sebuah matrix objektif 

yang input umumnya berasal dari pengukuran kinerja yang telah diberikan bobot. 

Metode ini sangat cocok diterapkan pada unit-unit kerja dasar seperti departemen dan 

staf. Metode ini telah banyak digunakan pada sektor manufaktur, jasa, maupun 

pemerintah, baik oleh organisasi besar maupun kecil (Rigss, 1987:648). Secara garis 

besar struktur dasar OMAX dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu, pendefinisian, bagian 

kuantifikasi, dan bagian pemantauan. 

a. Pendefinisian 
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Performasi suatu unit kerja ditentukan oleh beberapa faktor, dimanafaktor- faktor ini 

diidentifikasi sebagai kriteria porduktivitas dan bagian dari rasio-rasio. 

Terdapat enam kategori yang menyatakan kontribusi total organisasi terhadap 

produktivitas, yaitu : 

1. Kuantitas 

Merupakan jumlah barang yang diproduksi dapat disebut juga suatu ukuran 

ketersediaan pelayanan. 

2. Kualitas 

Merupakan suatu indikator kualitas produk dan juga pelayanan,(kepuasan 

konsumen). 

3. Ketepatan waktu 

Sejauh mana aktivitas atau kegiatan diselesaikan menurut rencana atau jadwal 

yang ada, (menghilangkan aktivitas menunggu) 

4. Produksi 

Tingkat efisiensi dari proses transformasi ( minimasi input dan menghinda r i 

pemborosan). 

5. Pemanfaatan  

Efektivitas pemanfaaatan sumber daya kritis (ketersediaan dari sumber daya 

mesin, manusia, dan material) 

6. Sifat Kelompok 

Sifat individu dan organisasi yang memberikan kontribusi pada kinerja 

produktif. 

Bagian pendefinisian ini merupakan penyempurnaan unit kerja aktual selama 

periode perkiraan yang terdaftar dalam suatu baris perfomansi. 

b. Kuantifikasi 

Kerangka matrix OMAX disusun oleh 11 level pencapaian, yang bermula dari nol 

hingga level 10, dimana level nol merupakan skor untuk performansi buruk dan 10 

untuk performansi yang memuaskan. 

Pemberian hasil yang diharapkan pada setiap level ialah bagian yang sangat penting 

dalam penyekalaan, skala ditentukan dengan angka-angka yang dibuat dalam 3 

level, yaitu level nol, level tiga, dan level 10. 

1. Level Nol 
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Level nol merupakan level terendah yang tercatat untuk kriteria rasio selama 

periode waktu terakhir, yang merupakan nilai perspektif yang terburuk yang 

mungkin terjadi. 

2. Level 3 

Level ini merupakan pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan pada saat 

musim tahun dimulainya pengukuran. 

3. Level 10 

Level 10 merupakan target optimis perusahaan yang ingin dicapai, yang 

bertujuan untuk menstimulasi produktivitas perusahaan. 

Level nol dan level tiga mudah untuk didefinisikan,sedangkan level 10 merupakan 

tantangan yang ingin dicapai perusahaan. Tujuan yang terlalu optimis ini kemudian 

hari dapat menunjukan kelemahan perusahaan karena ketidak mampuan 

perusahaan mencapai tujuannya. 

c. Pemantauan 

Pemantauan merupakan bagian dimana dilakukan penilaian terhadap indeks 

performansi yang didapatkan melalui penyatuan skor kriteria dengan bobot kriteria, 

kemudian hasilnya dimasukkan kedalam garis performansi matriks yang akan 

diterjemahkan kedalam skor menurut tingkatan skala pada tiap-tiap kriteria. Setelah 

nilai masing-masing perspektif diketahui, kemudian dicari tingkat perbaikan 

dengan menggunakan rumus: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − 3.00

3.00
𝑥100% 

 

Kriteria penilaian skor adalah sebagai berikut : 

0,00 ≤ Total Pengukuran ≤ 3,00 : Kinerja Perusahaan Kurang Baik 

3,01 ≤ Total Pengukuran ≤ 8,00 : Kinerja Perusahaan Cukup Baik 

8,01 ≤ Total Pengukuran ≤ 10,00 : Kinerja Perusahaan Baik 

Apabila nilai dari tingkat perbaikan menunjukan nilai yang positif, maka dapat 

dikatakan bahwa terjadi perbaikan yang positif pada perusahaan, dan bagitu juga 

sebaliknya. 
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1.1.6.2 Traffic Light System 

Traffic light system merupakan alat bantu untuk melihat posisi performansi suatu criteria 

yang diukur, metode ini menggunakan tiga warna dalam pengaplikasiannya, yaitu warna 

hijau dengan range lavel 8 sampai level 10, warna kuning dengan range level 4 sampai 

level 7, dan warna merah yang memiliki range dari level 3 sampai level 0, dimana warna 

hijau berarti kinerja perusahaan telah mencapai bahkan melebihi target, warna kuning 

menandakan target yang belum tercapai tapi sudah berada dalam kondisi cukup tetapi 

harus tetap diperhatikan, dan warna merah menunjukan kinerja yang sangat buruk karena 

berada dibawah pencapaian sebelumnya dan harus segera diperbaiki. 

1.2 Kajian Induktif 

Pada bagian ini penulis mengkumpulkan penelitian penelitian sejenis yang berhubungan 

dengan pengukuran kinerja beserta metode yang digunakan serta permasalahan yang 

diselesaikan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian lanjutan.  

Penelitian pertama dilakukan oleh Eka Zusan Arianto bersama Sri Gunani Pertiwi 

(2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Pengukuran Kinerja dengan 

Menggunakan Metode Performance Prism” penelitiannya dilakukan pada PT. 

Petrokimia Gresik ini, menyampaikan bahwa pengemplimentasian motode Performance 

Prism ini dilakukan karena pada PT. Petrokimia Gresik hanya dilakukan kinerja 

berdasarkan individu saja tidak melibatkan seluruh Stakeholder. Hasil penelitian ini 

adalah ditemukannya 55 KPI meliputi 13 KPI pada perspektif Customer, 9 KPI pada 

Perspektif supplier, 14 KPI pada perspektif investor, 11 KPI pada perspektif employee, 8 

KPI pada perspektif regulator. Dari perhitungan pengukuran kinerja dengan 

menggunakan objective matrix diperoleh nilai kinerja perusahaan sebesar 8,681. 

Penerapan Performance Prism untuk Mengukur Sistem Kinerja Perusahaan Melaui 

Pendekan ANP di TK. Social agency Baru (Sri Ratna Sari, 2008). Latar belakang dari 

penelitian ini adalah untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, sehingga 

perusahaan dituntut untuk melakukan pembenahan yaitu dengan cara mengetahui 

perubahaan selera konsumen dan mengetahui atribut apa yang berpengaruh terhadap 

Stakeholder. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan disarankan untuk mengutamakan 
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kepentingan konsumen untuk mewujudkan keberhasilan kinerja konsumen selain itu 

perusahaan sudah cukup baik dan menunjukan bahwa pelaksanaan kinerja perusahaan 

mengalami pengikatan dari tahun sebelumnya. 

Penelitian dilakukan oleh Wike Prima Dania bersama Imam Santoso dan Rheysa 

Permata Sari (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja 

Korporasi Menggunakan Metode Performance Prism (studi kasus di PT. Inti Luhur Fuja 

Abadi, Pasuruan)” pada penelitian ini diketahui perusahaan menetapkan pengukuran 

kinerja berupa SKI atau sistem kinerja individu. Dengan SKI ini pengukuran kinerja 

karyawan secara personal dapat terukur, tetapi belum adanya pengukuran performa 

perusahaan secara kerseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakan suatu 

pengukuran kinerja yang mengutamakan pentingnya menyelaraskan aspek perusahaan 

(Stakeholder) secara keseluruhan ke dalam suatu framework yang stategis. Stakeholder 

ini meliputi investor, customer, tenaga kerja, supplier, dan masyarakat. Hasil yang 

didapatkan dari penilitian ini adalah kinerja PT Inti Luhur Fuja Abadi pada tingkat 

korporasi mencapai kategori memuaskan. Terhadap empat KPI yang memerlukan 

perbaikan yaitu KPI C-4, KPI E-6, KPI S-1 dan KPI S-2. 

Analisis Pengukuran Kinerja Hotel dengan Performance Prism (Dicky Dwi 

Hendrawan, 2010). Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah dengan semakin 

ketatnya persaingan dalam dunia usaha sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

merancang sistem pengukuran kinerja pada hotel malioboro inn secara terintegrasi. Hasil 

dari penelitian ini adalah nilai performansi tertinggi adalah performansi strategi dan 

performansi terendah adalah kriteria capability. Sehingga diperlukan perbaikan dengan 

cara perluasan usaha di daerah lain karena faktor tersebut mempunyai bobot terbesar pada 

kriteria kapabilitas. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Winarni bersama Paulo dan Titin Isna 

Oesman (2012) dengan penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Pengukuran 

Kinerja Perusahan Dengan Metode Performance Prism”. PT. Mondarin merupakan 

perusahaan yang bergerak pada bidang industri pakaian. Perusahaan ini hanya melakukan 

pengukuran kinerja berdasarkan sisi finansial saja. Maka penulis mencoba menggunakan 

metode Performance Prism untuk mengukur kinerja dari berbagai aspek. Hasil dari 

penelitian ini adalah teridentifikasi 39 KPI yang dapat menggambarkan kondisi kinerja 

di PT. Modarin secara terintegrasi, berdasarkan hasil pembobotan dengan menggunakan 
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metode AHP maka ditarik kesimpulan bahwa pengaruh paling besar terhadap kinerja 

perusahaan secara keseluruhan adalah Stakeholder pelanggan sebesar 0,318. 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

 

Tahun Penulis Fokus 

Kajian 

Metode Hasil 

2009 Eka Zusan Arianto, 

Sri Gunandi Pertiwi 

Pengukuran 

kinerja pada 
pabrik pupuk 

Performance Prism, AHP, 

OMAX 

Dengan 5 Stakeholder diperoleh 55 KPI dengan 48 berada 

dikategori hijau, 6 masuk kategori kuning dan 1 KPI 
masuk kategori merah 

2012 Wike Prima Dania, 
Imam Santoso dan 

Rheysa Permata Sari 

Pengukuran 
kinerja pada 

pabrik papan 
semen 

Performance Prism, AHP, 
OMAX 

Dengan 5 Stakeholder diperoleh 40 KPI dengan 16 KPI 
berada dikategori hijau, 19 KPI dikategori kuning dan 5 

KPI dikategori merah 

2012 Murman Budijanto, 

Yusuf Priyandari, 
Santi Embun Sari 

Pengukuran 

kinerja pada 
usaha batik 

Performance Prism dan 

AHP 

Dengan berdasarkan 5 Stakeholder, berdasarkan 

perhitungan AHP diperoleh bobot tertinggi berada pada 
Stakeholder karyawan 

2012 Wike Agustin Prima 

Dania, Imam 
Santoso, Rheysa 
Permata Sari 

Pengukuran 

kinerja pada 
pabrik frozen 
food 

Performance Prism, AHP, 

OMAX 

4 Stakeholder, 40 KPI, 36 KPI kategori hijau, 4 KPI 

kategori kuning 

2012 Winarni, Paulo, Titin 

Isna Oesman 

Pengukuran 

kinerja pada 
pabrik 

manufaktur 

Performance Prism, AHP, 

OMAX 

5 Stakeholder, 39 KPI dengan nilai performansi 

perusahaan berada dikategori menengah 

2013 Riga Pamungkas 
Nugraheni, 
Mochamad Choiri, 

Remba Yanuar 
Efranto 

Pengukuran 
kinerja pada 
PLN 

Performance Prism, AHP, 
OMAX 

5 Stakeholder, kinerja memuaskan, terbentuk 56 KPI, 4 
kategori kuning, dan 1 kategori merah 
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2013 Iwan Yulianto Pengukuran 
kinerja rumah 

sakit 

Performance Prism ,ANP, 
OMAX 

4 Stakeholder, 36 KPI, 29 KPI berada dikategori hijau, dan 
9 KPI berada dikategori kuning. dengan indikator kinerja 

tertinggi adalah konsumen 

2015 arief hidayat pengukuran 
kinerja pada 
Supermarket 

Performance Prism dan 
AHP 

5 Stakeholder, 38 KPI,  dengan AHP diperoleh 3 KPI 
terendah 

2017 Fika Rifai Pengukuran 
kinerja pada 
UKM Batik 

BSC dan F-ANP Menggunakan 4 perspektif BSC ditambah dengan 
memasukkan perspektif Environmental. Kemudian 
digabungkan dengan metode fuzzy-ANP 

2018 Krisnadhi Hariyanto, 

Ong Andre Wahyu 
Rijanto 

pengukuran 

kinerja pada 
usaha batik 

Performance Prism, AHP, 

OMAX 

5 Stakeholder, Model Performance Prism dianggap tepat 

digunakan untuk mengukur kinerja karena aspek yang 
diukur berdasarkan identifikasi kebutuhan dan kontribus i 

Stakeholder secara keseluruhan sehingga didapat indicator 
kinerja dari kriteria strategi, proses dan kapabilitas yang 
dijadikan tolok ukur perbaikan kinerja 
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Dari kajian induktif yang telah dilakukan, maka dapat dilihat state of the art dari penelitan 

teresebut. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, metode Performance Prism dapat 

dilakukan dengan memantau 4 atau 5 dari stakeholder. Dan dalam hal ini peneliti berfokus pada 5 

stakeholder yaitu pemilik, konsumen, supplier, karyawan dan masyarakat sekitar. Kemudian 

mentransformasikan 5 perspektif Performance Prism yang terdiri dari kepuasan, kontribus i, 

strategi, proses, dan kapabilitas menjadi Key Performance Indicators. Yang menjadi perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah penulis mencoba mentransformasikan data kepuasan dan 

kontribusi yang didapatkan dengan melakukan penyebaran kuisioner menjadi strategi-strategi dan 

kemudian dibentuk menjadi KPI proses. Ditambah untuk perspektif kapabilitas, yang digunakan 

adalah data-data historis perusahaan yang mampu mendukung KPI proses yang sudah didapat 

sebelumnya. Untuk mendukung pengambilan data dan pengukuran kinerja penulis menggunakan 

metode pendukung berupa metode AHP untuk melakukan pembobotan, dan metode OMAX untuk 

mengukur kinerja perusahaan dan mengetahui letak permasalahan di perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


