
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1   Analisis Key Performance Indicator (KPI) 

Analisis yang dilakukan pada KPI didasarkan dari kepuasan tiap-tiap Stakeholder yang 

telah diidentifikasi. Pengidentifikasian dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

singkat dan penyebaran kuisioner ke pihak-pihak yang terkait. Setelah dilakukan 

penyebaran kuisioner maka didapatkan hasil yaitu terdapat 5 Stakeholder yang 

berpengaruh dan terdapat 34 KPI. Stakeholder tersebut antara lain adalah konsumen 

dengan 7 KPI, karyawan dengan 9 KPI, masyarakat dengan 7 KPI, pemilik dengan 7 KPI, 

dan yang terakhir supplier dengan 4 KPI. 

5.2   Analisis Analythical Hierarcy Process (AHP) 

AHP digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan perusahaan terhadap aktivita s 

didalam perusahaan. Pembobotan dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama yaitu pembobotan 

terhadap masing-masing Stakeholder, dan yang kedua adalah pembobotan terhadap 

masing-masing KPI pada masing-masing Stakeholder. Setelah didapatkan bobot untuk 

masing-masing kriteria maka dilakukan uji konsistensi untuk masing-masing kriteria 
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tersebut. Pembuktian dapat dilihat dari Tabel-Tabel uji konsistensi di bab 4 dimana 

apabila nilai CR ≤ 0,1 maka hasil yang diperoleh dapat dikatakan konsisten. 

Dari hasil analisis dengan menggunakan metode AHP didapatkan untuk 

pembobotan antar masing-masing kriteria Stakeholder, dapat dilihat bahwa Stakeholder 

pemilik menjadi Stakeholder dengan bobot yang paling tinggi yaitu sebesar 0,446 yang 

mana hal ini menunjukan bahwa pengambil keputusan menganggap bahwa Stakeholder 

pemilik merupakan indikator kinerja yang paling penting dan berpengaruh untuk 

menentukan performansi perusahaan. 

Hasil perhitungan untuk penilaian performansi berdasarkan masing-masing sub 

kriteria pada setiap Stakeholder yang diteliti didapatkan bahwa pada kriteria Stakeholder 

konsumen bobot tertinggi adalah KPI 5 dengan nilai sebesar 0,276. Untuk kriteria 

Stakeholder karyawan, bobot tertinggi adalah KPI 6 dengan nilai sebesar 0,154. Untuk 

kriteria Stakeholder masyarakat, bobot tertinggi adalah KPI 12,13,14 yaitu sebesar 0,207. 

Untuk kriteria pemilik, bobot tertinggi adalah KPI 17 dengan nilai sebesar 0,286. Dan 

yang terakhir untuk kriteria supplier, bobot tertinggi adalah KPI 21 dan 22 yaitu sebesar 

0,321. 

5.3   Objective Matrix (OMAX) 

Setelah melakukan pembobotan dan uji konsistensi pada setiap Stakeholder dengan 

menggunakan metode AHP, langkah yang dilakukan berikutnya adalah melakukan 

Scoring pada tiap-tiap indikator kerja dengan menggunakan metode Objective Matrix 

(OMAX). Hasil akhir dan pengukuran dengan metode OMAX ini adalah sebuah nila i 

tunggal untuk kelompok kerja (Febriarso, 2008). Skor kinerja yang didapat dari 

perhitungan OMAX pada setiap Stakeholder dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Konsumen 

Skoring dengan menggunakan metode OMAX pada Stakeholder konsumen dilakukan 

pada dua aspek. Yaitu aspek kepuasan dan kontribusi. pada aspek kepuasan konsumen 

didapatkan untuk KPI 1 dan 5 berada pada level 8 dan untuk KPI 2,3,4 berada pada 

level 7. Yang mana hal ini menunjukan bahwa setiap KPI telah menghasilkan kinerja 

yang cukup baik. Untuk kriteria kontribusi konsumen didapatkan nilai untuk KPI 1,2,4 

dan 5 berada pada level 7. Sedangkan untuk KPI 3 berada pada level 6. Hal ini juga 



84 

 
 

menunjukan bahwa pada aspek kontribusi konsumen telah menunjukan bahwa setiap 

KPI telah menghasilkan kinerja yang baik seperti halnya pada aspek kepuasan. 

Untuk rata-rata perhitungan performansi didapatkan nilai sebesar 5,48 untuk aspek 

kepuasan dan 4,97 untuk aspek kontribusi. dari nilai tersebut menunjukan bahwa 

pencapaian kinerja untuk Stakeholder konsumen telah mencapai nilai yang cukup 

baik. Sedangkan untuk aspek kapabilitas perusahaan yaitu KPI 25 dan 26 didapatkan 

pada level 3. Hal ini juga menunjukan bahwa kapabilitas perusahaan telah menunjukan 

nilai yang cukup baik. 

2. Karyawan 

Scoring dengan menggunakan metode OMAX pada Stakeholder karyawan juga 

dilakukan pada dua aspek. Untuk aspek kepuasan, KPI 6 berada pada level 6. KPI 7,8, 

dan 10 berada pada level 8. KPI 9 dan 11 berada pada level 7. Sedangkan untuk aspek 

kontribusi, KPI 6,9, dan 11 berada pada level 7. KPI 7,8, dan 10 berada level 8. Dari 

data diatas dapat dilihat bahwa KPI pada Stakeholder karyawan baik dari aspek 

kepuasan maupun kontribusi telah berada dilevel yang cukup baik. 

Untuk rata-rata perhitungan nilai performansi didapatkan nilai sebesar 4,987 untuk 

aspek kepuasan, dan untuk aspek kontribusi didapatkan nilai sebesar 5.141. dari nila i 

tersebut dapat menunjukan bahwa baik dari segi kepuasan dan kontribusi pada 

Stakeholder karyawan berada di kondisi cukup baik. Dan untuk aspek kapabilitas 

perusahaan, KPI 27 dan 28 berada pada level 9 yang berarti sudah baik. Sedangkan 

KPI 29 berada pada level 0 yang berarti buruk dan harus dilakukan perbaikan.  

3. Masyarakat 

Dalam pengukuran menggunakan metode OMAX pada Stakeholder masyarakat 

didapatkan nilai sebagai berikut. Pada aspek kepuasan untuk KPI 12 dan 15 berada 

pada level 6 yang berarti cukup baik, KPI 13 berada level 5 yang berarti cukup baik, 

KPI 14 berada pada level 7 yang berarti cukup baik, dan terakhir KPI 16 berada pada 

level 8 yang berarti baik. Untuk aspek kontribusi KPI 12 dan 16 berada pada level 6 

yang berarti cukup baik, KPI 13 dan 14 berada pada level 7 yang baerarti cukup baik, 

KPI 15 berada pada level 8 yang berarti baik. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 

baik dari aspek kepuasan maupun kontribusi masyarakat telah berada dikondisi yang 

cukup baik. 

Untuk rata-rata nilai performansi didapatkan nilai sebesar 5,450 untuk aspek 

kepuasan. aspek kontribusi didapat nilai sebesar 5,925. Dari nilai tersebut dapat diliha t 
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bahwa baik dari aspek kepuasan maupun kontribusi telah berada pada kondisi cukup 

baik. Sedangkan pada aspek kapabilitas pada Stakeholder masyarakat didapatkan 

bahwa KPI 30 berada pada level 10 yang berarti baik. Sedangkan KPI 31 berada pada 

level 3 yang berarti cukup baik.  

4. Pemilik 

Dalam pengukuran dengan menggunakan metode OMAX pada Stakeholder pemilik 

didapatkan nilai sebagai berikut. Untuk aspek kepuasan KPI 17 dan 18 berada pada 

level 8 yang berarti baik. Sedangkan KPI 19 dan 20 berada pada level 10 yang berarti 

baik. Sedangkan untuk aspek kontribusi, pada KPI 17,19, dan 20 berada pada level 10 

yang berarti baik. 

Untuk rata-rata nilai performansi didapatkan nilai sebesar 7,138 untuk aspek 

kepuasan. untuk aspek kontribusi diperoleh nilai sebesar 7,710. Dari nilai tersebut 

dapat dilihat bahwa baik dari aspek kepuasan dan kontribusi telah berada pada kondisi 

yang cukup baik. Sedangkan untuk aspek kapabilitas pada Stakeholder pemilik 

didapatkan bahwa KPI 32,33, dan 34 berada pada level 10 yang menunjukan bahwa 

KPI tersebut telah berada di kondisi yang baik. 

5. Supplier 

Dalam pengukuran dengan menggunakan metode OMAX pada Stakeholder supplier 

didapatkan nilai sebagai berikut. Untuk aspek kepuasan KPI 21,22, dan 23 berada pada 

level 7 yang berarti cukup baik, sedangkan KPI 24 berada pada level 8 yang berarti 

baik. Sedangkan untuk aspek kontribusi KPI 21 berada pada level 6 yang berarti cukup 

baik, sedangkan KPI 22,23, dan 24 berada pada level 8 yang baik. 

 

Setelah mendapatkan nilai performansi untuk masing-masing Stakeholder maka dapat 

dihitung nilai performansi perusahaan secara keseluruhan. Nilai performansi perusahaan 

secara keseluruhan untuk aspek kepuasan diperoleh nilai sebesar 6,489. Dan nila i 

performansi perusahaan secara keseluruhan untuk aspek kontribusi diperoleh nila i 

sebesar 6.852. yang mana dari kedua nilai tersebut dapat terlihat bahwa baik dari aspek 

kepuasan maupun kontribusi, CV Sogan Batik Rejodani telah mencapai kategori cukup 

baik. Dan untuk  nilai perormansi untuk aspek kapabilitas perusahan diperoleh nila i 

sebesar 6.456 yang mana perusahaan sudah berada dikategori cukup baik.  
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5.4   Rekomendasi Perbaikan 

Perancangan kinerja dengan menggunakan metode Performance Prism ini menghasilkan 

3 aspek yaitu aspek kepuasan, kontribusi dan yang terakhir adalah kapabilitas. Dengan 

menggunakan 3 aspek tersebut, kemudian dipilih KPI-KPI yang berada di kondisi kuning 

atau merah yang memiliki bobot tertinggi, dan diberikan alternatif solusi untuk 

menyelesaikan masalah tersebut adapun rekomendasi perbaikan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Rekomendasi perbaikan CV. Sogan Batik Rejodani berdasarkan aspek 

Kepuasan dan Kontibusi 

Stakeholder No.KPI Nama KPI Solusi Perbaikan 

Konsumen 

2 

persentase keluhan 

konsumen terhadap 
kualitas 

Melakukan peningkatan dalam 
melakukan proses pengendalian 
kualitas, salah satunya dengan cara 

menerapkan sistem double check 
sebelum produk dikirimkan ke 

pelanggan 

3 

persentase keluhan 
konsumen terhadap 

keterlambatan 
pengiriman 

Dengan cara membangun relasi yang 
baik dengan jasa pengiriman, serta 
membuat standar kerja bagi karyawan 

untuk meningkatkan akurasi waktu 
penyelesaian produk 

4 
jumlah keluhan 
konsumen 

Melakukan berbagai peningkatan 

dalam berbagai aspek perusahaan, 
khususnya dalam bagian ketepatan 
waktu pengiriman dan kualitas produk 

 Karyawan 

6 evaluasi jabatan 

Melakukan penentuan jabatan dalam 

peta struktur organisasi dan 
memberikan kesempatan untuk tiap-

tiap pekerja untuk mendapatkan 
kesempatan untuk meningkatkan 
jenjang karir 

9 
persentase absensi 

karyawan 

Menciptakan lingkungan kerja yang 
disiplin, memberikan contoh budaya 
kerja yang baik ke setiap karyawan, 

serta memantau dan memberikan 
sanksi tegas apabila terjadi 

pelanggaran 

12 
Jumlah pelatihan 
dimasyarakat 

Rutin melakukan kegiatan-kegiatan 
yang dapat membantu meningkatkan 

daya saing dari masyarakat sekitar Masyarakat 
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Stakeholder No.KPI Nama KPI Solusi Perbaikan 

13 
jumlah kegiatan 
sosial 

Ikut serta dalam melakukan kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat sekitar 

14 

Jumlah tenaga 
kerja yang diserap 
dari lingkungan 

sekitar 

Memberikan kuota khusus untuk 
penerimaan warga dari lingkungan 
sekitar setiap melakuka perekrutan 

karyawan baru 

Supplier 

21 
Rasio 
keterlambatan 

pembayaran 

Mengkomunikasikan waktu 
pembayaran bahan baku terhadap 

bagian keuangan dari jauh-jauh hari. 

22 
Persentase 
keterlambatan 

terhadap lead time 

Menetapkan tenggang waktu 
pengiriman bahan baku 

23 
Persentase kualitas 
cacat bahan baku 

Melakukan pengecekan ulang terhadap 
bahan baku yang diberikan oleh 
supplier 

 

Sedangkan rekomendasi solusi untuk CV. Sogan Batik Rejodani berdasarkan aspek 

Kapabilitas perusahaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Rekomendasi perbaikan berdasarkan aspek kapabilitas CV. Sogan Batik 

Rejodani 

Stakeholder No.KPI Nama KPI Alternatif Solusi 

Konsumen 

25 Pertumbuhan Pelanggan  

Menambahkan produk/ 
layanan baru yang dapat 

meningkatkan minat 
pelanggan,melakukan banyak 
promosi, serta memperluas 

ruang lingkup pemasaran. 

26 Customer Retention Rate 

Mengadakan program 
loyalitas pelanggan, 

Menawarkan Diskon atau 
Cashback untuk setiap calon 
pembeli.  

Karyawan 29 Tingkat Retensi Karyawan 

Menciptakan suasana 

perusahaan yang bersahabat 
serta nyaman untuk tiap 

karyawan serta mengaburkan 
gap antara atasan maupun 
bawahan, ,memberikan 

kesempatan untuk 
mengembangkan diri, 
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Stakeholder No.KPI Nama KPI Alternatif Solusi 

memberikan penghargaan 
atau reward. 

Masyarakat 31 Tingkat Penanganan Limbah 

Membuat sistem pengaliran 
pembuangan limbah sisa 

batik atau dengan cara 
menyewa jasa sedot limbah 
yang proses pembuangannnya 

aman dan tidak mengotor i 
lingkungan. 


