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Abstrak. Pengukuran dengan metode Performance Prism adalah pengukuran tentang
performa suatu perusahaan yang digambarkan dengan indicator kunci yang terdiri dari lima
perspektif, yaitu stakeholder satisfaction, strategy, process, capability, dan stakeholder
contribution. Analisa SWOT digunakan untuk mengetahui posisi dan strategi yang harus
diambil perusahaan. Untuk mengambil keputusan tentang pemilihan strategi menggunakan
AHP (Analytical Hierarchy Process), kemudian merumuskan indikator kunci yang harus dicapai
oleh perusahaan dengan metode Performance Prism. Lalu di analisis kembali menggunakan
AHP (Analytical Hierarchy Process) dan OMAX (Objective Matrix). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa PT Sinar Jatimulia Gemilang selaku objek penelitian berada pada kuadran
III dalam Matrix SWOT yang memanfaatkan strategi WO, yaitu meminimalkan kelemahan
internal dengan memanfaatkan peluang yang ada. Maka strategi yang harus diambil oleh
perusahaan adalah mengadakan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan
lebih intensif lagi. Lalu merumuskan indikator yang harus dicapai oleh perusahaan
berdasarkan kontribusi dan kepuasan para stakeholder dengan mem-breakdown indikator
tersebut berdasarkan strategi, proses dan capability perusahaan. Maka didapati indikator
indikator sebanyak 17 KPI strategi, 17 KPI proses bisnis, dan 16 KPI capability. Dan dengan
menggunakan metode OMAX, disusun sebanyak 10 besar indikator yang memiliki pengaruh
paling besar dan harus dicapai perusahaan.
Kata Kunci : SWOT, AHP, OMAX, KPI, Performance Prism
Abstract. Measurements with the Performance Prism method are measurements of the
performance of a company depicted with a key indicator consisting of five perspectives, namely
stakeholders satisfaction, strategy, process, capability, and stakeholders Contribution. SWOT
analysis is used to know the position and strategy that the company should take. To make a
decision on the selection of strategy using AHP (Analytical Hierarchy Process), then formulate
a key indicator that must be achieved by the company with the Performance Prism method.
Then in the analysis again using the AHP (Analytical Hierarchy Process) and OMAX (Objective
Matrix). The results of this research show that PT Sinar Jatimulia Gemilang As the research
object is on the III quadrant in the Matrix SWOT that utilizes WO's strategy, namely minimizing
internal weaknesses by taking advantage of existing opportunities. Therefore, the strategy to
be taken by the company is to conduct training and development of human resources more
intensively. Then formulate indicators that must be achieved by the company based on the
contribution and satisfaction of the stakeholders by breakdown the indicators based on
strategy, process and capability of the company. The indicators are found as many as 17 KPI
strategies, 17 Business process KPIS, and 16 KPIS capability. And by using the OMAX method,
compiled as many as 10 major indicators that have the most influence and should be seized by
the company.
Keyword : SWOT, AHP, OMAX, KPI, Performance Prism
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1. PENDAHULUAN
PT Sinar Jatimulia Gemilang merupakan salah satu perusahaan packaging yang sedang berkembang di Indonesia.
Saat ini perusahaan belum memiliki kriteria pencapaian guna memenuhi target harapan dan keinginan
pelanggan yang ditandai dengan perubahan secara signifikan penurunan produksi yang dapat menimbulkan
masalah besar bagi perusahaan. Hal ini bisa berdampak pada jam kerja yang kurang produktif, penurunan
performa mesin, penentuan material yang diluar prediksi, dan lain sebagainya.
Berdasarkan masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu model pengukuran kinerja yang mampu
mengintegrasikan kebutuhan dan keinginan stakeholder dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan terhadap
stakeholder. Kemudian menurunkannya dalam bentuk strategi yang efektif dan proses yang efisien, yang
semuanya itu disesuaikan dengan capabilitas perusahaan.
Berdasarkan audit internal dan eksternal perusahaan diketahui bahwa perusahaan berada pada posisi lemah
atau tidak memiliki kekuatan untuk bersaing, juga diketahui bahwa untuk meningkatkan penjualan, perusahaan
memiliki strategi yang kurang kompetitif dibandingkan dengan kempetitor.
Sehingga perlu ditentukan posisi perusahaan pada matrix SWOT berdasarkan analisa faktor internal dan
eksternal, juga perlu diketahui bagaimana memilih alternatif strategi yang sesuai dengan posisi perusahaan pada
matrix SWOT untuk meningkatkan performa perusahaan. Dan perlu diukur performance perusahaan untuk
meningkatkan kemampuan bersaing dengan kompetitor.

2. LANDASAN TEORI
Performa yang ditampilkan atau diberikan dapat dinilai secara objektif berdasarkan standard yang telah
ditentukan. Penilaian performa ini bertujuan untuk memberikan penghargaan jika hasil yang dicapai lebih baik
dari sebelumnya sekaligus sebagai evaluasi untuk performa masa mendatang jika hasil yang dicapai kurang
memuaskan. Dari evaluasi inilah dapat ditentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
performa. Kinerja perusahaan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam
suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya untuk pencapaian
tujuan perusahaan secara legal, dan tidak melanggar hukum, serta tidak bertentangan dengan moral dan etika.
Key Performance Indicator
Key Performance Indicator memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah perusahaan. Sebab, perusahaan
akhirnya dintuntut memiliki visi dan misi yang jelas serta langkah praktis untuk merealisasikan tujuannya. Dan
tidak sekedar itu saja, dengan Key Performance Indicators perusahaan bisa mengukur pencapaian performa
kinerjanya. Apakah sudah sesuai ataukah belum sama sekali.
Karena Key Performance Indicators merupakan alat ukur performa kinerja sebuah perusahaan, maka Key
Performance Indicators juga harus mencerminkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan tersebut. Artinya,
Key Performance Indicators setiap perusahaan bisa jadi berbeda sesuai dengan kebutuhannya.
Analisis SWOT
SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu
spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities,
dan threats). SWOT akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar,
sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek.
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Gambar 1. Diagram Analisis SWOT
Metode Performance Prism
Model Performance Prism mempunyai lima perspektif, yaitu Stakeholder Satisfaction, Strategy, Process,
Capabilities dan Stakeholder Contribution. Selanjutnya, dilakukan penentuan indikator kinerja, perancangan
range score dengan menetapkan target untuk tiap Key Performance Indicator (KPI), dan pengukuran kinerja.
Pada tahap result adalah perancangan performance dashboard untuk menampilkan laporan KPI perusahaan
dalam format presentasi visual agar lebih mudah dipahami.

Gambar 2 Filosofi Performance Prism

a. Stakeholder Satisfaction (Kepuasan Stakeholder)
Pengetahuan mengenai perubahan keinginan dan kebutuhan stakeholder dan sebagaimana baik
organisasi memuaskan mereka adalah output dari strategi yang sebelumnya dab dasar bagi strategi
yang baru. Titik awal untuk memutuskan apa yang harus diukur bukanlah ”apakah strategi
perusahaan?”, melainkan, ”siapa stakeholder kunci dan apa yang mereka butuhkan dan inginkan?”.
Maka pandangan awal dari kinerja adalah kepuasan stakeholder.
b. Stakeholder Contribution (Kontribusi Stakeholder)

c.

Sisi kedua adalah kontribusi Stakeholder. Performance Prism tidak hanya berdasarkan pada apa yang
stakeholder inginkan dan butuhkan dari perusahaan, namun juga apa yang perusahaan inginkan dari
para stakeholder tersebut.
Strategies (Strategi)
Strategi apa yang kita jalankan, untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan dari stakeholder kunci.
Strategi bisnis berputar dengan fokus pada aktivitas inti, misalnya kebijakan pengurangan biaya
operasi, ketika menahan kritik pelanggan dan menjaga reputasi organisasi (kadang disebut juga “brand
values”).
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d. Processes (Proses)
Sisi keempat dari Performance Prism adalah proses apa yang harus kita jalankan untuk mencapai
strategi yang telah ditetapkan. Proses-proses penting apa yang kita butuhkan, jika kita menjalankan
strategi ini.
e.

Capabilities (Kapabilitas)
Kapabilitas merupakan kombinasi dari orang-orang, pelatihan, teknologi, dan infrastruktur fisik yang
secara bersama-sama memampukan berjalannya proses bisnis organisasi (sekarang dan untuk masa
mendatang). Kapabilitas biasanya diukur dengan membandingkan terhadap rencana internal, dengan
operasi internal lain yang mirip, membandingkan dengan pesaing, dan dengan pemimpin industri atau
praktisi kriteria kinerja lain yang dapat dibandingkan.

Analitycal Hierarchy Process (AHP)
Analitycal Hierarchy Process (AHP) Adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang komplek tidak
terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang
pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi
guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.
OBJECTIVE MATRIX (OMAX)
Objective Matrix (OMAX) adalah suatu sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan untuk
memantau produktivitas di setiap bagian perusahaan dengan kriteria produktivitas yang sesuai dengan
keberadaan bagian tersebut (objective). Konsep pengukuran ini adalah menggabungkan beberapa kriteria
kinerja dalam sebuah matrix. Masing-masing indikator kinerja memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingan
terhadap tujuan produktivitas perusahaan secara keseluruhan.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Studi Pendahuluan dilakukan untuk memudahkan proses penelitian, mengamati sesuatu yang menjadi
permasalahan di tempat penelitian. Pengamatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung tentang Proses
produksi, urut-urutan operasi, mempersiapkan alat pendukung untuk penelitian, mempersiapkan metodemetode yang digunakan untuk memecahkan masalah, memilih operator untuk bekerjasama mensukseskan
penelitian. Setelah studi pendahuluan selesai maka pengumpulan dan pengolahan data dilakukan. Data yang
dikumpulkan adalah faktor internal dan eksternal perusahaan dengan penyebaran kuesioner. Dari analisa faktor
internal akan diketahui faktor Strength dan Weakness sedangkan analisa faktor eksternal akan menghasilkan
besarnya Opportunity dan Truth yang dialami oleh perusahaan. Setelah diketahui nilai-nilai tersebut, maka
dianalisa dengan menggunakan analisa SWOT, dan menentukan posisi perusahaan pada Matrix SWOT. Posisi
perusahaan pada matrix akan menentukan beberapa alternatif strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan.
Dari beberapa alternatif strategi yang bisa diterapkan dapat dipilih dengan menggunakan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP). Identifikasi tujuan strategi perusahaan menggunakan Lima Perspektif Performance
Prism, kemudian disusun dan diverifikasi untuk mendapatkan Key Performance Indicator ( KPI ). Pembobotan
masing-masing parameter dilakukan dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process kemudian dilakukan
scoring system dengan metode Objective Matrix ( OMAX ). Hasil pengolahan data dianalisa untuk mengetahui
bagaimana kondisi perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan pengukuran dan penyusunan strategi
perusahaan dengan metode Performance Prism. Diharapkan perusahaan akan mempunyai standard kunci atau
Key Performance Indicator sebagai acuan pelaksanaan strategi bisnis perusahaan. Analisa juga dilakukan pada
pelaksanaan strategi bisnis sebagai uji coba apakah performance Prism memberikan peningkatan bisnis bagi
perusahaan yang ditandai dengan peningkatan produksi secara signifikan. Hasil analisa ini akan dituangkan
dalam kesimpulan sebagai hasil dari penerapan Performance Prism diperusahaan, kemudian disarankan untuk
mengikuti apa yang tertuang dalam kesimpulan demi mencapai tujuan –tujuan perusahaan yang sudah
ditetapkan.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Analisa SWOT

Analisa SWOT dimaksudkan untuk mengetahui strategi apa yang harus dilakukan atau diambil oleh perusahaan
berdasarkan matriks EFAS dan IFAS. Berdasarkan observasi dan perhitungan yang dilakukan, didapat hasil
Strengths = 3,65 , Weaknesses = 4,10 , Opportunities = 4,05 , Threats = 4,00. Kemudian setelah dilakukan
perhitungan untuk menentukan matriks strategi nya di dapat hasil seperti berikut ini : Strengths + Opportunities
(SO) = 7,70. Opportunities + Weaknesses (WO) = 8,15. Strengths + Threats (ST) = 7,65. Weaknesses + Threats
(WT) = 8,10. PT Sinar Jatimulia Gemilang berada di kuadran III dan harus memanfaatkan strategi WO, yaitu
memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan resiko resiko yang berasal dari internal perusahaan.
Alternatif strategi yang dapat diambil berdasarkan opsi yang ada 4, yaitu meningkatkan efisiensi biaya pada
proses produksi, mengusahakan pengembangan dan pelatihan SDM, mengatur jadwal produksi untuk
memenuhi permintaan customer, dan melakukan promosi pasar.
2.

Analitycal Hierarchy Process (AHP)

Langkah awal dari Analitycal Hierarchy Process adalah menentukan hirarki, yaitu mendefinisikan situasi dengan
seksama, memasukkan sebanyak mungkin rincian yang relevan, lalu menyusun model secara hirarki yang terdiri
atas beberapa tingkat rincian, yaitu fokus masalah, kriteria, dan alternative. Yang menjadi fokus masalah pada
pembahasan pertama ini adalah strategi yang harus diambil perusahaan. Kemudian kriteria kriteria yang dapat
menjadi dasar pemilihan alternative tersebut adalah biaya, waktu, dan efektifitas. Karena segala kegiatan yang
berhubungan dengan operasional perusahaan harus dilakukan sehemat mungkin, agar dana yang ada dapat
digunakan secara optimal untuk kegiatan keseluruhan. Mengingat waktu yang dimiliki perusahaan juga tidak
banyak, maka dari itu perusahaan harus segera mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan.
Hasil perhitungan AHP tersebut menghasilkan pilihan yang paling tepat untuk dijalankan oleh perusahaan,
pertama yaitu mengusahakan pengembangan dan pelatihan SDM, kemudian meningkatkan efisiensi biaya
produksi, melakukan promosi pasar, dan yang terakhir mengatur jadwal produksi untuk memenuhi permintaan
customer.
3.

Perhitungan Performance Prism

Kuesioner didistribusikan kepada para perwakilan stakeholder terpilih. Yaitu pimpinan sebanyak 4 orang
responden, karyawan sebanyak 30 orang responden, supplier sebanyak 6 orang responden, pelanggan sebanyak
5 orang responden, dan masyarakat sebanyak 5 orang responden. Opsi pada kuesioner penggunakan 5 skala
likert. Validitas dan reliabilitas hasil kuesioner dilakukan dengan menggunakan software SPSS 24 dengan metode
Cronbach Alpa. Setelah dilakukan uji valid dan reliabel, dilanjutkan dengan mengelompokan atribut atribut
kuesioner kepada faset sisi Performance Prism, yaitu Strategy, Process dan Capability.

Gambar 3 Hirarki Indikator Kinerja dari masing - masing kriteria
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Tabel 1. Hasil Sebaran Indikator Berdasarkan Stakeholder

No

SH

Atribut

Kode
P1

Terciptanya hubungan kerjasama yang baik antara anggota perusahaan

2

P2

Adanya pelaporan neraca laba / rugi yang transparan

3

P3

Menjunjung tinggi etika bisnis

4

P4

Mampu melakukan pelayanan terbaik untuk konsumen

5
6

Pimpinan

1

Realisasi
P5 biaya operasional yang sesuai dengan anggaran
Menjaga hubungan kerjasama yang baik

P7

Melakukan kontrol yang intensif terhadap keuangan perusahaan

8

P8

Memberikan contoh etika bisnis yang baik

9

P9

Menjaga sistem pelayanan, SOP, dan tata aturan di tegakkan dengan baik

10

P10

Menggunakan biaya operasional dengan baik

11

E1

Adanya peningkatan pendapatan

12

E2

Adanya perbaikan dan peningkatan fasilitas kerja

13

E3

Adanya program pelatihan keterampilan kerja

14

E4

Adanya evaluasi jabatan

E5

Adanya jaminan sosial dan kesehatan

E6

Karyawan mampu miningkatkan motivasi kerja

E7

Tidak sungkan untuk memberikan saran kepada pimpinan

18

E8

Karyawan merawat fasilitas perusahaan dengan baik

19

E9

Mengoptimalkan setiap aktivitas yang dikerjakan

20

E10

Karyawan bersaing secara sehat dan saling mendukung

21

C1

Kualitas produk sesuai harapan

22

C2

Kecepatan pengiriman

23

C3

Harga yang bersaing

24

C4

Kemudahan melakukan transaksi

C5

Pelayanan konsumen yang baik

C6

Memberikan opini dan saran kepada perusahaan

C7

Memberikan kepercayaan kepada kualitas produk perusahaan

28

C8

Karyawan merawat fasilitas perusahaan dengan baik

29

C9

Meningkatkan keuntungan terhadap perusahaan

30

C10

Memberikan rekomendasi perusahaan kepada rekanan yang lain

31

S1

Pembayaran yang tepat waktu

32

S2

Lead time antara pemesanan dan pengiriman

33

S3

Adanya toleransi terhadap barang cacat

34

S4

Adanya kepercayaan perusahaan terhadap barang yang di suplai

S5

Kelangsungan kerjasama yang baik

S6

Melakukan pengiriman tepat waktu

37

S7

Melakukan pengiriman sesuai dengan kesepakatan

38

S8

Memberikan garansi

39

S9

Kemudahan melakukan pembayaran

7

15
16
17

26
27

36

Supplier

35

Customer

25

Karyawan

P6
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S10

Memberikan harga yang murah

41

M1

Adanya program sosial yang dilaksanakan

42

M2

Adanya bantuan untuk masyarakat

43

M3

Adanya peran di masyarakat

44

M4

Jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan

M5

Kontribusi terhadap kegiatan sekitar

M6

Berpartisipasi dalam program dari perusahaan

M7

Memanfaatkan program bantuan dengan sebaik-baiknya

48

M8

Bersaing secara sehat dalam perekrutan tenaga kerja

49

M9

Mengikuti program keterampilan yang diadakan perusahaan

50

M10

Memberikan reputasi baik terhadap perusahaan

Masyarakat

40

45
46
47

4.

Perhitungan Untuk Performansi Perusahaan :

Nilai performansi perusahaan adalah jumlah performansi seluruh kriteria
KPI = (4,562 x 0,619 ) + (4,413 x 0,284) + (4,555 x 0,096) = 4,519
Tabel 2 Rekapitulasi Performance dan Bobot

5.

No

Performansi

Nilai

Bobot

1

Kriteria KPI Strategy

4,562

0,619

2

Kriteria KPI Process

4,413

0,284

3

Kriteria KPI Capability

4,555

0,096

4

Perusahaan

4,5190

1,000

Performance Dashboard

Setelah diketahui bobot dari masing - masing performance indikator, kemudian dipilihlah sepuluh besarnya
karena menurut David Parmenter (2010), 10/80/10, (10 KRI, hingga 80 PI dan 10 KPI) adalah panduan yang baik
bagi organisasi. Maka dari indikator pada hasil perhitungan sebelumnya didapat indikator indikator yang dapat
dijadikan strategi dan performance dashboard perusahaan, tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 3 Performance Dashboard
Kode

Bobot

Atribut

S4

5,120

Adanya kepercayaan terhadap barang yang di supply

C1

5,040

Kualitas produk sesuai harapan

E2

4,984

Adanya perbaikan dan peningkatan fasilitas kerja

M2

4,984

Adanya bantuan untuk masyarakat

P9

4,760

Menjaga sistem pelayanan, SOP , dan tata aturan di tegakkan dengan baik

P5

4,760

Realisasi biaya operasional yang sesuai dengan anggaran

E4

4,720

Adanya evaluasi jabatan

M4

4,616

Jumlah tenaga kerja yang di serap perusahaan

P8

4,480

Memberikan contoh etika bisnis yang baik
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Kode

Bobot

Atribut

E10

4,480

Karyawan bersaing secara sehat dan saling mendukung

C6

3,920

Memberikan opini dan saran kepada perusahaan

S3

3,920

Adanya toleransi terhadap barang cacat

S2

3,896

Lead time antara pemesanan dan pengiriman

M6

3,520

Berpartisipasi dalam program dari perusahaan

C2

3,024

Kecepatan pengiriman

Setelah diketahui indikator kunci yang harus dicapai oleh perusahaan, langkah selanjutnya manajemen beserta
jajarannya harus melakukan sesi brainstroming dan menyampaikan key performance indikator tersebut. Agar
masing masing departemen dapat berperan dalam pencapaian KPI perusahaan.

5. KESIMPULAN
Pengukuran kinerja dengan metode Performance Prism yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil
analisis menggunakan metode SWOT, nilai Strengths (kekuatan) bernilai 3,65. Nilai Weakness (kelemahan)
bernilai 4,10. Nilai Opportunities (peluang) bernilai 4,05. Nilai Threaths (ancaman) bernilai 4,00. Dan dari analisa
tersebut, strategi yang harus diambil perusahaan adalah WO, yaitu mengoptimalkan peluang dan meminimalkan
kendala – kendala pada internal perusahaan. Alternatif tersebut adalah meningkatkan efisiensi produksi,
Mengusahakan pengembangan dan pelatihan SDM, Mengatur schedule produksi untuk memenuhi permintaan
customer, dan Melakukan promosi pasar. Dengan metode AHP untuk menentukan strategi yang tepat bagi
perusahaan, didapat kesimpulan bahwa alternative strategi yang memiliki nilai paling tinggi adalah Alt 2 sebesar
0,437991, yang berarti bahwa untuk membuat kemampuan bersaing perusahaan meningkat perlu dilakukan
pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia yang lebih intensif. Dengan metode Performance Prism,
didapat bahwa stakeholder perusahan ada 5 yaitu Pimpinan, Karyawan, Customer, Pelanggan, dan Masyarakat.
Kemudian setelah dilakukan observasi untuk kebutuhan dan kepuasan dari para stakeholder, didapati 17 KPI
Strategi, 17 KPI Proses Bisnis, dan 16 KPI Capability. Melakukan scoring dengan metode Omax, di dapat hasil
bahwa pencapaian antar kriteria KPI sebagai berikut : 4,562 untuk kriteria KPI strategy, 4,413 untuk kriteria KPI
proses, dan 4,555 untuk KPI capability. Hal ini menunjukan bahwa keseluruhan KPI tersebut harus dicapai demi
untuk memenuhi apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh para stakeholder. Perusahaan disarankan
melakukan upaya – upaya untuk meningkatkan kemampuan bersaing, misalnya pengembangan Sumber Daya
Manusia, efisiensi biaya (cost), promosi, dan lain sebagainya. Melakukan evaluasi terhadap setiap indikator
kinerja dengan performance prism secara berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan bisnis.
Mengimplementasikan hasil dari evaluasi tersebut dan membandingkan perubahan tersebut dari waktu ke
waktu. Melakukan perbaikan secara terus menerus untuk mendapatkan kinerja yang optimal.
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