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MOTTO

Sesungguhnya manusia itu benar -benar dalam kerugian, kecuali oarang -

orang yang beriman dan beramal soleh  dan saling berpesan dalam

kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran

(Al Ashr)

Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka

kerjakanlah urusanmu dengan sungguh -sungguh dan hanya kepada Alloh

kamu berharap

(Q.S Alam Nasyroh 6-8)

Hanya orang kerdil yang putus asa atas nikmat Allah dan berhenti berusaha

saat melewatkan sebuah kesempatan, karena kesempatan bukan untuk

ditunggu melainkan harus diciptakan

( penulis )

Strategi harus diubah dalam satuan detik, bukan dalam satuan jam, hari,

atau bahkan generasi.

( penulis )
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ABSTRAKSI

Penelitian ini menguraikan hasil penelitian perancangan sistem

pengukuran kinerja pada Hotel Arini solo dengan model Performance Prism.

Selama ini, sistem pengukuran kinerja di Hotel Arini belum merepresentasikan

kinerja organisasi secara komprehensif da n integratif. Oleh karena itu, perlu

dilakukan perancangan kembali sistem pengukuran kinerjanya.

Dari kondisi objektif Hotel Arini, model yang tepat digunakan adalah

model Performance Prism dibanding model lain. Metode ini dikerjakan dalam

dua arah yaitu dengan mempertimbangkan apa kebutuhan dan keinginan ( needs

and wants) dari semua stakeholder yang akan dijadikan dasar utuk menyusun

KPI untuk kemudian dibobotkan dengan AHP guna mengetahui struktur

hierarkinya dan selanjutnya dilakukan scoring dengan OMAX untuk mengetahui

skor aktual dari hotel. Nilai performansi kinerja dapat diketahui dari perkalian

antara bobot dan skor tersebut.

Hasil rancangan menunjukkan bahwa stakeholder Hotel Arini meliputi:

konsumen, tenaga kerja, supplier, pemilik/investor, serta pemerintah dan

masyarakat sekitar lingkungan hotel. Sistem pengukuran kinerja memuat 3 8 KPI

yang meliputi 8 KPI konsumen, 6 KPI untuk employee, 6 KPI investor,6 KPI

supplier, 6 KPI pemerintah dan 6 KPI untuk masyarakat di sekitar lingkungan

hotel. Dari hasil implementasi sistem pengukuran kinerja dengan proses scoring

system menggunakan metode OMAX menunjukkan nilai current performance

indicator yang telah dicapai oleh hotel Arini  adalah sebesar 6,13. Hasil

pengukuran menjadi landasan pihak manajemen meng evaluasi dan menentukan

rencana kerja perbaikan sehingga harapan dari semua stakeholder dapat terpenuhi

Kata kunci: Kinerja, Performance Prism



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah

dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan

mengembangkan usaha di sektor pariwisata. Pariwisata diyakini sebagai

sarana yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah , karena selain

keberadaanya yang tidak pernah berhenti untuk dicari oleh masyarakat,

pariwisata juga membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar yang

berarti juga memacu peningkatan perekonomian daerah. Salah satu bentuk

usaha yang terpengaruh untuk ikut berkembang pesat adalah usaha di

bidang perhotelan.

Ketatnya persaingan usaha perhotelan memacu setiap pihak

managemen hotel untuk selalu berusaha menemukan solusi agar usaha

tersebut terus berkembang. Untuk itu setiap perusahaan perhotelan dituntut

untuk melakukan beberapa program peningkatan manajemen,

penghematan biaya tanpa mengurangi pelayanan kepada pelanggan agar

memiliki daya saing untuk berkompetisi . dimana kualitas pelayanan tetap

menjadi prioritas utama. Kualitas pelayanan dalam hal ini sangat erat

kaitanya dengan produkti fitas yang memiliki acuan pada kinerja organisasi

tersebut. Maka untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi tersebut

berbagai teknik rekayasa peningkatkan produ ktifitas harus selalu

dikembangkan. Namun hal tersebut tidak akan dapat berjalan secara



efektif tanpa diimbangi dengan performance measurement  dan

management sebagai upaya antuk mengontrol jalanya aktifitas usaha.

Di hotel Arini penggukuran kinerja dilakukan sebagai evaluasi

yang sekaligus dapat memberikan solusi dalam pengambilan keputusan

untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, namun pada umumnya

pengukuran kinerja hanya didasarkan pada aspek finansial, baik buruk

kinerja didasarkan atas terpenuhi atau tidaknya target dalam jangka waktu

tertentu. Jika target tersebut tidak terpenuhi, maka akan diadakan evaluasi

aspek finansial/budget yang dihadiri oleh pihak managemen hotel. Kondisi

ini memperlihatkan bahwa pihak hotel melakukan pengukuran terhadap

kinerjanya hanya dari sisi aspek finansial saja.

Maka diperlukan sebuah metode pengukuran kinerja yang  tepat

dan sekaligus dapat memberikan solusi dalam pengambilan keputusan .

Beberapa contoh metode dalam pengukuran produktifitas yang

umum digunakan adalah balanced scorecard, model business exellence,

shareholder value added, activity based costing, cost of quality dan

competitive benchmarking, namun metode-metode diatas banyak

mengalami kegagalan, hal ini disebabkan karena analisa yang dilakukan

memiliki lingkup yang cenderung sempit. Dalam balanced scorecard

misalnya, pengukuran kinerja  hanya terdiri dari empat perspektif, yaitu

fokus terhadap finasial, customer, internal proses, pertambahan inovasi dan

pembelajaran. Penentuan kerangka k erja dari stakeholder dengan

menyamakan cost of capital, mengidentifikasi dan mengontrol cost



drivernya yang saling berhubungan erat dalam proses bisnis  kurang

mendapatkan perhatian didalamnya . Selain itu proses juga mengabaikan

beberapa perspektif dari performance, misal pendapat dari shareholder,

customer dan tenaga kerja. Sebaliknya, benchmarking cenderung

melibatkan pengambilan beberapa perspective external  dengan

membandingkan performance kompetitor dan best perspective dalam proses

bisnis.

Solusi  dari permasalahan tersebut ada lima dimensi yang disebut

dengan Performance Prism . Performance prism memiliki lima segi yaitu

untuk atas dan bawah adalah satisfaction dari stakeholder dan kontribusi

stakeholder. Sedangkan untuk ketiga sisi berikutnya adalah strategi, proses

dan kapabilitas. Sistem pengukuran kinerja model Performance Prism

berupaya menyempurnakan model -model sebelumnya diantaranya

Balanced Scorecard. Model ini tidak hanya didasari oleh strategi tetapi juga

memperhatikan kepuasan dan kontribusi stakeholder, proses dan kapabilitas

organisasi. Memahami atribut apa yang menyebabkan stakeholder (pemilik

dan investor, supplier, konsumen, tenaga kerja, pemerintah dan masyarakat

sekitar) puas adalah langkah penting dalam model Performance Prism. Dan

untuk dapat mewujudkan kepuasan para stakeholder tersebut secara

sempurna, maka pihak manajemen hotel perlu untuk mempertimbangkan

strategi-strategi apa saja yang harus dilakukan, proses-proses apa saja yang

diperlukan untuk dapat menjalankan strategi tersebut, serta kemampuan apa

saja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakannya.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dari penelitian

ini diharapkan akan menghasilkan rancangan pengukuran kinerja yang tidak

hanya didasari oleh strategi proses dan kapabilitas dari perusahaan tersebut,

tetapi juga memperhatikan kepuasan dan kontribusi stakeholder.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penalitian ini adalah:

1. mengidentifikasi kepuasan dan kontribusi para stakeholder untuk

menentukan indikator kinerja dari kriteria strategi, proses dan

kapabilitas hotel Arini.

2. mengidentifikasi KPI (Key Performance Indicator)

3. merancang model pengukuran kinerja  dan mengukur kinerja hotel Arini

berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan kemudian

merekomendasikan perbaikan kinerja berdasarkan analisa  perancangan

yang dilakukan oleh penulis.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka diperlukan pembatasan masalah

penelitian. Adapun batasan tersebut adalah:

1. Data perusahaan yang digunakan dalam p engukuran diambil dari data

tahun 2007.



2. Untuk asumsi dasar sebagai landasan berpikir dan kerangka kerja

pelaksanaan penelitian yang digunakan yaitu aktifitas hotel berlangsung

normal, tidak ada hal-hal keamanan yang mempengaruhi manajemen

dan kegiatan operasional perusahaan seperti lokasi hotel, tarif harga,

kondisi perekonomian negara, hal -hal keamanan serta tingkat

persaingan dengan hotel lain.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Dapat mengetahui kinerja  di hotel Arini.

2. Dapat memberikan solusi dalam pengamb ilan keputusan dalam upaya

meningkatkan profit perusahaan melalui perbaikan kinerja.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam pemahaman dalam penelitian ini maka

akan diuraikan tentang sistematika laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi mengenai dasar-dasar teori dan metode yang digunakan

sebagai dasar dan alat untuk memecahkan m asalah. Teori yang

digunakan adalah teori yang membahas mengenai kinerja dan



pengukurannya, sedangkan metode yang digunakan adalah

metode Performance Prism.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi urutan langkah-langkah dan metode yang digunakan dalam

menyelesaikan masalah serta cara pengumpulan dan pengolahan

data yang dilakukan.

BAB IV ANALISA DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini merupakan pembahasan tentang penerapan metode

performance prism dalam pengukuran kinerja , pengumpulan data,

pengolahan data dengan cara mengindentifikasi siapa stakeholder

perusahaan, mengindentifikasi kepuasan stakeholder dan

kontribusi stakeholder, menentukan identifikasi persyaratannya

dan tujuan (objektif) untuk setiap kepuasan stakeholder dan

kontribusinya. Kemudian hasil pengolahan data  tersebut dianalisa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang pokok -pokok hasil penelitian dan

uraian singkat hasil analisa yang dilakukan. Sedangkan saran

berisi tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pengukuran Kinerja Dan Sasarannya

Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan

penilaian tehadap kualitas aktifitas kerja yang dilakukan. Menurut Neely et

al. (1995), pengukuran kinerja adalah suatu set matrik yang digunakan

untuk menghitung  efisiensi dan efektifitas dalam suatu  rangkaian tindakan.

Pengukuran kinerja juga dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik

efektifitas operasional bagian organisasi dan personilnya berdasarkan

standar dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. (Mulyadi dan

Setyawan, 1999: 227)

Beberapa elemen pengukuran kinerja menurut Dale Furtwengler

(2002: 1) adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan kinerja

Perbaikan kinerja ini diukur berdasarkan :

a. Kecepatan, kecepatan dalam sebuah proses  akan dapat

meningkatkan efisiensi

b. Kualitas, kecepatan tanpa kualitas merupakan hal yang sia -sia, maka

kualitas merupakan suatu keharusan dalam pengukuran kinerja .

c. Layanan, sebuah pelayanan yang buruk akan menghapuskan

manfaat apapun yang dicapai dalam kecepatan d an kualitas.



d. Nilai, nilai adalah kombinasi dari kecepatan, kualitas dan harga yang

memungkinkan pelanggan untuk merasakan bahwa mereka

mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang mereka bayarkan .

2. Pengembangan karyawan

Segmen proses penilaian kinerja ini b erhubungan dengan

keahlian karyawan. Tugas utama dalam sebuah kepemimpinan adalah

untuk mengembangkan kemempuan karyawan  sehingga menciptakan

karyawan yang berkualitas yang menghargai kepemimpinan itu.

3. Kepuasan karyawan

Kepuasan karyawan merupakan elemen k unci dalam perbaikan

kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan adalah

sebagai berikut:

a. Keanekaragaman

b. Perkembanagan

c. Pembelajaran

d. Partisipasi

e. Pengakuan

f. keamanan

4. Keputusan kompensasi

Dengan selalu mengaitkan kompensasi karyawan dengan hasil -

hasil yang bisa dikuantifikasikan dan dengan memastikan bahwa para

karyawan dapat menelusuri kemajuan mereka akan dapat memacu



motivasi. Hal ini dikarenakan sangat sulit untuk tetap bermotivasi jika

penghargaannya tidak jelas.

5. Komunikasi

Dengan adanya komunikasi yang jelas antara karyawan dan

pimpinan maka akan memungkinkan untuk melakukan evaluasi kinerja

secara bersama-sama. Dan hal ini merupakan jaring pengaman baik

pimpinan maupun karyawan tidak akan terkejut da lam penilaian kinerja

berikutnya.

Kecenderungan yang sering terjadi dalam pengukuran kinerja adalah

dengan mengukur hasil akhir, hal ini biasanya dikaitkan dengan finansial.

jika hasil tersbut tidak memenuhi target yang telah direncanakan maka

kinerja dikatakan buruk. Menurut Dale Furtwengler (2002: 11) ada

beberapa masalah dalam pengukuran kinerja dengan pendekatan ini , yaitu

1. Tidak semua hasil dapat diukur

2. Ukuran lain yang bermanfaat ada yang terlupakan

Pengukuran kinerja dengan pendekatan diatas kurang akurat untuk

diterapkan, karena pengukuran kinerja memiliki sasaran atau tujuan yang

lebih dari sekedar teknik untuk mengukur, melainkan sebagai identif ikasi

kelemahan proses yang ada . Ada dua tipe sasaran pengukuran kinerja

menurut Michael Armstrong (2004: 73) yaitu:



1. Sasaran kerja

Sasaran kerja atau sasaran operasional  mengacu pada ahasil-hasil yang

dicapai atau pada kontribusi yang diberikan terhadap pencapaian

sasaran tim departemen

2. Sasaran pengembanagan

Sasaran pengembangan yaitu sasaran pribadi atau belajar terkait dengan

apa yang harus diperhatikan dan dipelajari  individu agar mampu

meningkatkan kinrja mereka.

Syarat pengukuran kinerja yang efektif menurut Y uwono, Sutarno

dan Ichsan 2003 (dalam chatsani: 2005) adalah:

1. Didasarkan pada masing-masing aktifitas dari karakteristik organisasi

itu sendiri sesuai sudut pandang pelanggan

2. Evaluasi atas berbagai aktifitas mengunakan ukuran -ukuran kineraja

yang Customer-validated.

3. Sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktifitas yang mempengaruhi

pelanggan sehingga menghasilkan pengukuran yang komprehensif .

4. Memberikan umpan balik untuk membantu seluruh anggota organisas i

megenai masalah masalah yang ada kemungkinan perbaikan.

2.2 Pengukuran kinerja dengan manajemen berdasarkan sasaran dengan

menggunakan Performance Prism

Pengukuran dalam hal ini adalah usaha unt uk melihat pesoalan yang

dicapai akibat penerapan/aplikasi manajemen dalam teknologi yang diterapkan

guna meningkatkan kinerja. Tujuan dari pengukuran kinerja secara umum



adalah untuk mengevaluasi kinerja yang ada, menganalisa faktor -faktor yang

berpengaruh dalam menunjang perbaikan kinerja serta mereduksi faktor -faktor

yang menghambat.

Performance prism  merupakan penyempurnaan dari teknik

pengukuran kinerja yang ada sebelumnya  sebagai sebuah kerangka kerja

(framework). Keuntungan dari framework tersebut adalah melibatkan semua

stakeholder dari organisasi, terutama investor, pelanggan, end-users,

karyawan, para penyalur, mitra persekutuan, masyarakat dan regulator. Pada

prinsipnya metode ini  dikerjakan dalam dua arah yaitu dengan

mempertimbangkan apa kebutuhan dan keinginan (needs and wants) dari

semua stakeholder, dan uniknya lagi metode ini juga mengidentifikasikan

kontribusi dari stakeholders terhadap organisasi tersebut . Pada pokoknya hal

itu menjadi hubungan timbal balik dengan masing -masing stakeholder

Filosofi performance prism berasal dari sebuah bangun prisma yang

memiliki lima segi yaitu untuk atas dan bawah adalah satisfaction dari

stakeholder dan kontribusi stakeholder. Sedangkan untuk ketiga si si

berikutnya adalah strategy, process dan capabilitay. Prisma juga dapat

membelokkan cahaya yang datang dari salah satu bidang ke bidang yang

lainya. Hal ini menunjukkan kompleksitas dari performance prism yang

berupa interaksi dari kelima sisinya .

Performance prism memiliki pendekatan pengukuran kinerja y ang

dimulai dari stakeholder, bukan dari strategi. Identifikasi secara detail tentang

kepuasan dan kontribusi  stakeholder akan membawa sebuah organisasi dalam



sebuah pengambilan keputusan berupa strategi yang te pat. Sehingga

dimungkinkan organisasi  dapat mengeveluasi strategi yang telah dilakukan

sebelumnya.

Terdapat lima pertanyaan yang mendasari teori performance prism

yaitu sebagai berikut:

Stakeholder satisfaction : Siapa yang menjadi stakeholder kunci dan apa

yang mereka inginkan serta apa yang mereka

perlukan?

Strategy : Strategi apa yang seharusnya diterapkan untuk

memenuhi apa yang menjadi kinginan dan

kebutuhan stakeholder?

Process : Proses kritis apakah yang diperlukan untuk

menjalankan strategi tersebut?

Capability : Kemampuan apa yang harus kita operasikan

untuk meningkatkan proses tersebut?

Stakeholder contribution : Kontribusi apakah dari stakeholder yang kita

perlukan jika kita akan mengembangkan

kemampuan tersebut?



Gambar 2.1 Kerangka Kerja Performance Prism

Ruang lingkup performance prism  meliputi interaksi anatara

Stakeholder contribution dan Stakeholder satisfaction  yang kemudian

diproyeksikan kedalam strategy, process dan Capability. Ruang lingkup

tersebut dapat dijelaskan pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2 Ruang Lingkup Performance Prism
(Neely dan Adams, (2000 a, b, c))



Pihak manajemen dalam hal ini mempertimbangkan ada enam kunci

pada hubungan stakeholder yaitu:

1. Investor (Shareholder)

Suatu perusahaan umum harus menerapkan usaha terbaiknya untuk

membawa pada harapan para investornya.

2. Pelanggan (Customer)

Perusahaan selalu ingin mempertahankan pelanggan dan

menemukan lebih banyak lagi pelanggan potensial.

3. Karyawan (Employees)

Perusahaan harus mempertahankan karyawan , karena hal ini berarti

suatu nilai tambah bagi investor dan pelanggan (menunjukkan

performance perusahaan baik), tetapi penghematan biaya harus tetap

dialakuakan.

4. Penyalur (Supplier)

Banyaknya supplier yang memenuhi kebutuhan perusahaan akan

cenderung dapat mengakibatka n pembengkakan biaya, karena  mempunyai

efek pada biaya administratif ( misal untuk membayar faktur/invoices dll).

Pengurangan biaya untuk hal ini perlu untuk secara hati-hati ditargetkan,

beberapa kontrak persediaan perlu untuk dirundingkan kembali dengan

para supplier. Sistem Pengukuran Kinerja Supplier difokuskan dalam

rangka memonitor prestasi dan kemajuan  pada penghematan biaya, hal ini

tentunya perlu data-data yang akurat untuk melakukan pengukuran .



5. Regulators

Peraturan Pemerintah secara langsung memberikan pengaruh  yang

besar bagi perusahaan, pemenuhan dengan peraturan merupakan suatu

comformity (bukan hanya issu). Perusahaan manapun harus memelihara

reputasinya di dalam pasar, karenanya ketidak berhasilan pemenuhan

peraturan berpotensi merusakkan publisitas  di dalam pasar. Karena

reputasi dari  korporasi dapat dirusakkan oleh hal tersebut, belum lagi

proses pengadilan sebagai konsekwensinya memberikan  biaya-biaya

tambahan

6. Communities

Masyarakat (communities) adalah faktor lain yang (pada waktunya

resesi) kadang-kadang mereka dihubungkan ke regulator juga, (misal

hukum ketenaga-kerjaan). Kebijakan standar etis harus ditempatkan secara

internal dan secara eksternal. Ini merupakan tuntutan di dalam li ngkungan

bisnis masa kini. Dan untuk baiknya pihak manajemen harus memasti kan

bahwa aspek ini dapat dipenuhi dalam upaya perbaikan sistem pengukuran

kinerja perusahaan

2.3 Analitical Hierarcy Process  (AHP)

Pembobotan KPI dapat dilakukan dengan beberapa metode,

diantaranya adalah dengan Analitical Hierarcy Process (AHP)

Peralatan utama proses Analisis Hirarki (Analytical Hierarchy

Process) adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi

manusia. Dalam penjabaran hirarki tu juan, tidak ada pedoman yang pasti



seberapa jauh pengambil keputusan menjabarkan tujuan menjadi y ang lebih

rendah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan proses

penjabaran hirarki tujuan adalah :

1. Pada saat pembelajaran tujuan ke dalam sub tujuan, harus diperhatikan

apakah setiap aspek dari tujuan yang lebih, tinggi tercakup dalam sub

tujuan tersebut.

2. Meskipun hal tersebut terpenuhi, perlu manghindari terjadinya pembagian

yang terlampau banyak, baik dalam arah horizontal maupun vertikal.

3. Suatu tujuan belum ditetapkan untuk dijabarkan atas hirarki tujuan yang

lebih rendah harus ditentukan  suatu tindakan atau hasil terbaik yang dapat

diperoleh bila tujuan tersebut tidak dimasukkaan.

Model AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, dapat memecahkan

masalah yang kompleks dimana aspek atau kriteria yang diambil cukup

banyak (Kadarsyah, 1998: 130-131).

Beberapa keuntungan yang diperoleh dalam penerapan AHP , antara

lain:

1. Sifatnya yang fleksibel, manyebabkan penambahan dana pengurangan

kriteria pada suatu hierarki dapat dilakukan dengan mudah dan tidak

mengacaukan atau merusak hierarki

2. Dapat memasukkan preferensi pribadi sekaligus mengakomodasi berbagai

kepentingan pihak lain sehingga diperoleh penilaian yang objektif dan

tidak sektoral.



3. Proses perhitunganya relat if mudah karena hanya membutuhkan operasi

dan logika sederhana.

4. Dengan cepat dapat menunjukkan prioritas, dominasi, tingkat kepentingan

ataupun pengaruh dari setiap elemen terhadap eemen lainya .

AHP juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu antara lain:

1. Partsipan yang dipilih harus memiliki kompetensi pengetahuan dan

pengalaman mendalam terhadap segenap aspek permasalahan serta serta

mengenai metode AHP itu sendiri.

2. Bila ada pertisipan yang kuat maka aka n mempengaruhi partisipan yang

lainya.

3. Penilaian cenderung subjektif karena sangat dipengaruhi oleh situasi serta

preferensi, pesepsi, konsep dasa r dan sudut pandang partisipan.

4. Jawaban atau penilaian responden yang konsisten tidak selalu logis dalam

arti sesuai dalam permasalahan yang ada. (Saaty, 1988 : 7-9)

2.3.1 Prinsip Pokok Analitical Hierarcy Process

Dalam menggunakan AHP, ada tiga prinsip pokok ya ng harus

diperhatikan, yaitu: (Saaty, 1988 : 7-9)

1. Prinsip penyusunan hierarki

Untuk memperoleh pengetahuan yang rinci, pikiran kita menyusun

realitas yang kompleks kedalam bagian yang menjadi elemen

pokoknya, dan kemudian bagian ini kendala bagian -bagiannya lagi

dan seterusnya secara hierarki (berjenjang) .



2. Prinsip menentukan prioritas

Prioritas ini ditentukan berdasarkan pandangan para pakar atau

pihak-pihak terkait yang berkompeten terhadap pengambilan

keputusan. Baik secara langsung maupun tidak langsung .

3. Prinsip konsistensi logis

Dalam mempergunakan prinsip ini, AHP memasukkan baik aspek

kualitatif maupun kuantitatif pikiran manusia. Aspek kuantitatif

untuk mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas dan

padat sedangkan aspek kualitatif untuk mendefinsikan persoalan

dan hierarkinya.

2.3.2 Langkah-Langkah Metode Analitical Hierarcy Process

Pada dasarnya langkah langkah pada metode AHP meliputi:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan sol usi yang diinginkan.

2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum

dilanjutkan dengan sub-sub tujuan, kriteria dan kemungkinan

alternatif-alternatif pada tingkat kriteria yang bawah.

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing -

masing tujuan atau kriteria yang setingkat biasanya perbandingan

dilakukan berdasarkan ( judgement) dari pengambilan keputusan

dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan

elemen lainya.



4. Melekukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh

judgement seluruhnya sebanyak n x [(n -1)/2] buah. Dengan n

adalah banyaknaya jumlah elemen yang dibandingkan.

5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya , jika tidak

konsisten maka pengambilan data diulangi

6. Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh tin gkat hierarki.

7. Menghitung vektor eigen untuk setiap matrik perbandingan

berpasangan. Nilai vektor eigen merupakan bobot setiap elemen .

Langkah ini untuk mensintesiskan judgement dalam menentukan

prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai

pencapaian tujuan.

8. Memeriksa inkonsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%

maka penialaian data judgement harus diperbaiki.(Kadarsyah, 1998

: 131-133)

2.3.3 Formulasi Matematis

Formulasi matematis AHP dilakukan dengan menggunakan

suatu matrik. Misalkan dalam suatu sub sistem operasi terdapat n

elemen operasi, yaitu elemen-elemen A1, A2, A3 ............An, maka hasil

perbandingan secara berpasangan elemen -elemen operasi akan

membentuk matrik perbandingan. Skala nilai pe rbandingan

berpasangan menurut Saaty adalah berikut:



Tabel 2.1 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan
Intensitas

Kepentingan
Keterangan Penjelasan

1
Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen memiliki pengaruh yang

sama besar terhadap tujuan

3
Elemen yang satu sedikit lebig penting
dari pada elemen yang lainya

Pengalaman dan penilaian sedikit
meyokong satu elemen dibanding
elemen lainya

5
Elemen yang satu lebih penting dari
elemen yang lainya

Pengalaman dan penilaian sangat kuat
menyokong satu elemen dibanding
elemen yang satunya

7

Satu elemen jelas lebih mutlak penting
daripada elemen lainya

Bukti yang mendukung elemen yang
satu terhadap elemen lain memiliki
tingkat penegasan tertinggi yang
mungkin menguatkan

9

Satu elemen mutlak penting daripada
elemen lainya

Bukti yang mendukung elemen yang sat
terhadap elemen yang lain memiliki
tigkat penegasan tertinggi yang
mungkin menguatkan

2,4,5,6
Nilai-nilai antara dua pertimbangan
nilai yang berdekatan

Nilai ini diberikan jika ada kompromi
antara dua pilihan

Kebalikan
Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka dibanding  dengan aktivitas j, maka
j mempunyai nilai kebalikanya dibanding dengan i

2.3.4 Perhitungan Bobot Elemen

Pada dasarnya model matematis pada model AHP dilakukan

dengan menggunakan suatu matrik. Sebagai contoh dalam sebuah

dalam suatu sub sistem operasi terdapat n elemen operasi, yaitu : A 1,

A2,.....An, maka perbandingan berpasangan elemen -elemen operasi

tersebut membentuk matrik perbandingan. Perbandingan berpasangan

dimulai dari tingkat hirarki pa ling tinggi, dimana suatu kriter ia

digunakan sebagai dasar pembuatan perbandingan.



Tabel 2.2 Matrik Pebandingan Berpas angan
A1 A2           ............................... A n

A1

A2

.

.

An

a11 a12 ............................... a1n

A21 a22 ……………………………… a1n

.               .             …………………….

.               .             …………………….

An1 an2                ……………………………… ann

Matrik An x merupakan resiprokal. Dan diasumsikan terdapat n

elemen, yaitu: W1, W2, ...Wn yang dimulai secara perbandingan. Nilai

(judgemen) perbandingan berpasangan antara (W i, Wj ) dapat

dipresentasikan sebagai sebagai berikut:

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

Dalam hal ini matrik prbandingan an tara matrik A dengan

unsur-unsurnya adalah a (i,j) dengan i, j = 1, 2,....n.

Unsur-unsur matrik tersebut diperoleh dengan membandingkan

suatu elemen operasi terhadap elemen operasi lain untuk tingkat

hierarki yang sama. Misalnya unsur adalah perbandingan kepentingan

elemen operasional a1 dengan a1 itu sendiri, sehinggga denga

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

sama maka diperoleh semua unsur dengan diagonal matrik

perbandingan adalah 1. nilai unsur a12 adalah perbandingan antara

kepentingan elemen operasional a1 dengan a2. sedangkan besarnya a21

adalah 1/a 12, yang menyatakan tingkat inten sitas kepentingan elemen

operasi a2 teradap a1. bila vektor pembobotan elemen operasi A1,

A2,.....An tersebut dinyatakan sebagai vektor W = (W1, W2, ...Wn) maka



nilai intensitas kepentingan nilai  operasi A 1 diabandingkan A2 dapat

pula dinyatakan sebagai perbandingan bobot elemen operasi A 1

terhadap A2, yaitu W1/W2 yang sama dengan a12 sehingga matrik

perbandingan dapat pula dinyatakan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Matrik Pebandingan Preferensi
A1 A2           ............................... A n

A1

A2

.

.

An

W1/W1 W1/W2 ...............................  W1/Wn

W2/W1 W2/W2 ……………………………… W2/Wn

.                     . …………………….

. . …………………….

Wn/W1 Wn/W2 …………………………… .. Wn/Wn

Nilai-nilai WiWj  dengan nilai i dan j dijajagi dar i partisipan,

yaitu orang-orang yang berkompeten dalam permasalahan yang di

analisis. Jika matrik tersebut dikalikan dengan vektor kolom W = (W1,

W2, ...Wn), maka diperoleh hubungan :

AW = nW..........(1)

Bila matrik A diketahui dan ingin diperoleh nilai W, maka

dapat diselesaikan dengan persamaan berikut:

[A-nI] W = 0........(2)

Dimana I adalah marik identitas.

Pesamaan (2) tersebut dapat bernilai ≠ 0 jiaka dan hanya jika n

merupakan eigen value dari A dan W adalah eigen vector-nya setelah

eigen value matrik perbandingan A tersebu t diperoleh, misalnya λ 1,



λ2,........ λn, dan berdasar matrik A yang memiliki keunikan yaitu a ij = 1

dengan i = 1, 2,.........n, maka:





n

i

n
1

1 .........(3)

Disini semua eigen value bernilai nol, kecuali hanya eigen

value maximum. Kemudian jika nilai yang diperleh adalah konsisten,

maka akan diperoleh eigen value maximum dari A yang bernilai n.

Untuk mendapatkan W, maka dapat dilakukan degan

mensubstitusikan harga eigen value maximum pada persamaan berikut:

AW = λ maks W

Untuk selanjutnya persamaan (2) dapat diubah kedalam bentuk:

[A- λ maks I] W = 0.........(4)

Untuk memperoleh harga 0, maka:

A - λ maks I = 0…………..(5)

Berdasarkan persamaan (5) maka dapat diperoleh harga λ maks

Dengan memasukkan harga λ maks ke persamaan (4) dan

ditambah dengan persamaan 



n

i

Wi
1

2 1 maka akan diperoleh bobot

masing-masing elemen operasi (W i, dengan i = 1, 2,.........n)  yang

merupakan eigen vector yang bersesuaian dengan  eigen value

maximum (Kadarsyah, 1998 : 132-135)



2.3.5 Perhitungan Consistency Index (CI) Dan Consistency Ratio (CR)

Consistency Index (CI) merupakan merupakan tingkat

konsistensi seseorang didalam memberikan jawaban terhadap suatu

elemen didalam masalah.

Rumus Consistency Index (CI) adalah sebagai berikut:

1
max





N

N
CI


…………..(1)

Keterangan:

λmax : Nilai maksimum dari nilai eigen matrik yang

bersangkutan

n : Jumlah elemen yang dibandingkan

Nilai  CI tidak akan berarti jika tidak terdapat patokan untuk

menyatakan apakah CI menunjukk an suatu matrik yang konsi sten.

Saaty (1994) berpendapat bahwa suatu matrik yang dihasilkan dari

perbandingan yang dilakukan secara acak merupakan suatu matrik

yang mutlak tidak konsisten yang disebut Random Index (RI).

Dengan membandingkan CI dan RI maka diperoleh patokan

untuk menentukan tingkat konsistensi suatu matrik yang disebut

Consistency Ratio (CR), yang dinyatakan dalam rumus sebagai

berikut:

RI

CI
CR  …………..(2)

Keterangan:

RI : Random Index



Untuk model AHP matrik perbandingan dapat diterima jika

nilai rasio inkonsistensi ≤ 0,1. jika tidak, berarti penilaian yang telah

diperbuat mungkin dilakukan secara random dan perlu di revisi,

(Kadarsyah, 1998 : 136-138)

2.4 Objective Matrix (OMAX)

Scoring dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya adalah

dengan Objective Matrix (OMAX). Dengan metode ini kita dapat

mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dapat digunakan

untuk mengukur aspek kinerja yang dipertimbangkan dalam suatu unit kerja.

Indikator untuk setiap input dan output dapat didefinisikan dengan jelas.

Menyertakan pertimbangan pihak manajemen dalam penentuan skor sehingga

terkesan lebih fleksibel.

Konsep dari pengukuran ini yaitu penggabungan beberapa kriteria

kinerja kelompok kerja kedalam sebuah matrik. Setiap kriteria kinerja

memiliki sasaran berupa jalur khusus untuk perbaikan serta memiliki bobot

sesuai dengan kepentingan terhadap tujuan organisasi. Hasil akhir dari

pengukuran dengan metode OMAX ini adalah sebuah nilai tungal untuk suatu

kelompok kerja.

Adapun langkah-langkah umum pengukuran kinerja dengan metode

OMAX adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan kriteria kinerja

Dale Furtwengler (2002: 13) mengidentifikasikan beberapa kriteria yang

efektif dalam membuat ukuran, yaitu:



a. Kuantitatif

b. Mudah dipahami

c. Seimbang

d. Mudah dipantau

e. Sering dipublikasikan

2. Penetapan skala skor kinerja

Dalam Objective Matrix skor performance yang digunakan yaitu antara 0 -

10. Hal ini berarti ada 11 target pencapaian untuk setiap indikatornya.

Tabel 2.4 Contoh Tabel Target Pencapaian Dalam OMAX

Financial Customer Internal Business
Learning and

GrowthIndicator
F1 F2 F3 C1 C2 I1 I2 I3 L1 L2

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Nilai (N)
Bobot (B)

(NxB)
Total (NxB)

Tingkat 0 : Tingkat terendah dari kinerja selama periode dasar.

Tingkat 3 : Hasil yang menunjukkan tingkat knerja kelompok kerja

pada saat pengukuran periode dasar.

Tingkat 10 : Tingkat realistis yang dapat dicapai dengan sumber sistem

yang berlaku.



3. Penetapan bobot berdasarkan kepentingan kriteria kinerja.

Penetapan bobot kepentingan kriteria kinerja merupakan tangggung jawab

manajemen. Proses dalam penentuan bo bot dapat dilakukan dengan dua

cara yaitu cara subyektif dan obyektif.

4. Mengukur indikator kinerja

Langkah terakhir dari pengukuran ini adalah dengan menggabungkan hasil

dari langkah-langkah sebelumnya menjadi suatu indikator.

2.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pengukuran kinerja telah banyak dilakukan.

Parasuraman, Chatsani (2005) melakukan penelitian  mengenai perancangan

pengukuran kinerja dengan metode Balance Scorecard dan AHP untuk

mengetahui kinerja aktual pada Riyadi Palace Hotel sebagai obyek. Dalam

analisis tersebut sistem pengukuran kinerja yang dibangun, lebih kepada

penjabaran visi dan misi perusahaan yang ingin dicapai.  Dengan

mengkombinasikan metode Analitical Hierarcy Process maka dapat diperoleh

nilai rasio inkonsistensi hingga nilai bobot global tiap perspektif yan dibahas

dalam Balance Scorecard.

Iwan Vanany, Dian Tanukhidah  (2002) melakukan penelitian

mengenai perancangan dan implementasi sistem pengukuran kinerja dengan

metode performance prism untuk mengetahui kinerja hotel sebagai obyek.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja yang baik dimulai

dengan pendekatan pengukuran kinerja yang dimulai dari stakeholder, bukan

dari strategi. Penelitian tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya



adalah dengan memunculkan beberapa KPI yang ada untuk kemudian di

bobotkan dengan metode AHP dan dilakukan scoring dengan model OMAX.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 36 KPI yang meliputi 6 KPI

konsumen, 9 KPI staff manajerial, 9 KPI staff operasional, 4 KPI supplier, 3

KPI pemilik/investor, serta 5 KPI pemerintah dan masyarakat di sekitar

lingkungan hotel. Dari hasil implementasi sistem pengukuran kinerja dengan

proses scoring system menggunakan metode OMAX menunjukkan nilai

current performance indicator yang telah dicapai oleh hotel X adalah sebesar

50,75%.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat diketahui bahwa

pengukuran kinerja merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja

aktual dan sebagai dasar untuk penyusunan strategi  bagi prusahaan. Dalam

penelitian ini penulis akan memgunakan dimensi pengukuran kinerja yang

dikemukakan oleh Iwan Vanany, Dian Tanukhidah (2002), yaitu mengukur

kinerja dengan pendekatan pengukuran kinerja yang dimulai dari stakeholder,

bukan dari strategi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Pelitian

Obyek penelitian dalam tugas akhir ini adalah di Hotel Arini yang

beralamat di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 361 Solo .

3.2 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diambil langsung dari obyek penelitian. Data-data tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Daftar stakeholder hotel, data ini deiperoleh pada tahap pendahuluan

penelitian yaitu studi mengenai kondisi yang ada pada Hotel Arini saat

ini terkait sistem pengukuran kinerjanya .

b. Data penyebab kepuasan masing-masing stakeholder, data ini

diperoleh melalui wawancara pada masing -masing stakeholder yang

telah teridentifikasi.

c. Data kontribusi dari masing-masing stakeholder dan data-data lain

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Data strategi, proses, dan kapabilitas yang dibututhkan. Data ini

didasarkan pada kepuasan stakeholder dan kontribusinya. Dilakukan

dengan metode wawancara.



2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui literatur dan buku bacaan lainya yang

berhubungan dengan penelitian. Data ini antara lain dapat berupa:

a. Data jumlah hunian dari tahun-tahun sebelumnya.

b. Data jenis pelayanan yang disediakan oleh hotel .

c. Data peraturan peraturan daerah tentang usaha hotel.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung pada obyek yang diteliti

untuk mendapatkan data primer maupun sekunder.

2. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada stakeholder untuk

mendapatkan data yang mungkin tidak dapat diperoleh dengan metode

lain.

3. Dokumentasi

Dengan mengumpulkan data mengenai data -data masa lalu perusahaan.

4. Quesioner

Mengumpulkan data dengan cara menyebarkan angket yang berisi daftar

pertanyaan untuk mendukung data yang lainnya.  Adapun quesioner yang

disebar adalah quesioner pembobotan dengan perbandinga n berpasangan

yang bentuknya sedikit dirubah dari bentuk asalnya dengan pertimbangan

untuk kemudahan pemahaman bagi responden dan quesioner pengukuran

kinerja aktual.



3.4 Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi lima langkah, yaitu sebagai beri kut:

1. Penelitian pendahuluan

a. Studi pendahuluan, yaitu studi mengenai kondisi yang ada pada H otel

Arini saat ini terkait sistem pengukuran kinerjanya.

b. Perumusan masalah

c. Menentukan tujuan penelitian

2. Perancangan pengukuran kinerja dan Performance Prism

Pada tahap ini pengumpulan data mulai dilakukan dan langkah -langkahnya

adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi kebutuhan dan keinginan stakeholder, dilakukan dengan

metode wawancara, stakeholder tersebut meliputi customer, employee,

pemilik modal, supplier (distributor peralatan mandi dll), pemerintah

dan masyarakat sekitar

b. Identifikasi kontribusi stakeholder. Dilakukan dengan metode

wawancara

c. Menentukan strategi, proses dan kapabilitas yang dibututhkan.

Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepuasan

stakeholder dan kontribusinya. Dilakukan dengan metode wawancara.

d. Identifikasi KPI. Identifikasi ini meliputi KPI strategi, KPI proses dan

KPI kapabilitas perusahaan.

e. Menyusun model pengukuran kinerja. Pada tahap ini penulis

menggunakan metode performance prism.



3. Tahap pembobotan dengan AHP

a. Perbandingan berpasangan antar KPI .

b. Menghitung rasio inkonsistensi

c. Pembobotan pada setiap KPI

4. Tahap scoring

a. Menentukan target dan nilai terendah setiap KPI

b. Melakukan perhitungan kelas pencapaian masing -masing KPI

c. Melakukan scoring system dengan OMAX

d. Menentukan skor aktual dan nilai performansi serta menghitung

indikator pencapaian total.

5. Tahap analisa dan pembahasan

Analisis ini meliputi pencapaian kinerja perusahaan serta rencana tindakan

untuk melaksanakan program peningkatan kinerja berdasarkan KPI yang

perlu segera diperbaiki.



3.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



3.6 Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah



3.7 Diagram Pengolahan Data

Tahap pembobotan dan tahap  scoring dapat diperjelas melalui diagram

pengolahan data sebagai berikut:

Gambar 3.3 Diagram Pengolahan Data



3.8 Diagram Pembobotan Dengan Menggunakan AHP

Secara umum pembobotan dengan menggunakan AHP (Analitical

Hierarcy Procces) dapat diperjelas melalui diagram sebagai berikut:

Gambar 3.4 Diagram Pembobotan Dengan Menggunakan AHP



3.9 Diagram Scoring Dengan Menggunakan OMAX

Sedangkan tahap scoring dengan menggunakan OMAX (Objective

Matrix) dapat diperjelas melalui diagram sebagai berikut:

Gambar 3.5 Diagram Scoring Dengan Menggunakan OMAX



3.10 Identifikasi Stakeholder

Dari identifikasi stakeholder yang telah dilakukan, dapat diket ahui

bahwa terdapat enam stakeholder yang ada pada hotel Arini. Adapun

stakeholder tersebut adalah:

1. Customers

Jenis pelanggan pada hotel Arini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

pelanggan perseorangan dan pelanggan kelompok. Pelanggan

perseorangan adalah penunjung yang berjumlah kecil seperti keluarga,

sedangkan pelanggan kelompok adalah pelanggan dalam jumlah yang

besar, seperti rombongan wisata atau rombongan meeting sebuah

organisasi. Perbandingan prosentase bagi pengunjung perseorangan

dan kelompok adalah sekitar 70% : 30%.

2. Employees

Tenaga kerja pada Hotel Arini berjumlah 20 orang, yang te rdiri dari

empat orang sebagai front office, tujuh orang house keeping, tiga orang

pada loundry, tiga orang di bagian kitchen dan tiga orang sebagai

security.

3. Investor

Hotel Arini merupakan sebuah usaha keluarga dimana kepemilikan

modal hotel berupa perseorangan.

4. Supplier

Supplier hotel dalam hal ini merupakan distributor yang memenuhi

keperluan hotel. Supplier tersebut terutama memenuhi keperluan



berupa produk-produk kebersihan dan peralatan mandi. Adapun

supplier tersebut adalah distributor “Wing’s” dan Coca -cola untuk

produk miuman soft drink.

5. Regulator

Pemerintah merupakan pihak yang turut serta menciptakan kebijakan

daerah terkait dengan bisnis hotel tersebut .

6. Communities

Mayarakat merupakan pihak yang turut serta menciptakan kebijakan

yang bersifat norma-norma baik tertulis ataupun yang tidak tertulis.

3.11 Identifikasi Kebutuhan Stakeholder

Berdasarkan hasil wawancara kepada sejumlah stakeholder hotel,

secara umum kebutuhan stakeholder adalah sebagai berikut:

1 Customers

a. Pelayanan yang ramah dan memuaskan

b. Jaminan kenyamanan

c. Harga yang murah

d. Keamanan lingkungan (parkir dll)

e. Jaminan kebersihan

f. Tanggapan complain yang cepat

g. Kemudahan dalam administrasi (Reservasi, Pembayara n dengan

kartu kredit)



2 Employee

a. Kondisi kerja yang nyaman

b. Jaminan kesehatan kerja

c. Pemberian tunjangan untuk keluarga

d. Pengadaan peralatan yang modern

e. Keluhan karyawan lebih diperhatikan

f. Pemberian cuti secara berkala

g. Penghargaan bagi karyawan berprestasi

h. Pelatihan skill karyawan

i. Penghargaan kerja berupa jenjang karir

3 Investor

a. Peningkatan keuntungan

b. Kemudahan mengontrol perkembangan usaha

c. Minimasi biaya operasional

d. Pekerjaan karyawan yang rapi

e. Peningkatan skill pegawai

4 Supplier

a. Pembayaran tepat waktu

b. Administrasi yang mudah

c. Kelangsungan kerjasama yang baik

d. Keuntungan yang banyak



5 Regulator

a. Memajukan pariwisata daerah

b. Mengurangi jumlah pengangguran

c. Memberikan citra positif

d. Meningkatkan perekonomian daerah

6 Community

a. Memberikan citra positif

b. Ikut mengembangkan usaha kecil di daerah sekitar (Bina

Lingkungan)

3.12 Identifikasi Kontribusi Stakeholder

1 Customers

a. Memberikan keuntungan berupa profit bagi perusahaan

b. Membantu mempromosikan hotel

2 Employees

a. Memberikan pelayanan yang baik

b. Bekerja disiplin sesuai aturan

c. Menjaga ketertiban kerja

d. Datang tepat waktu

e. Menjaga keamanan dan ketertiban hotel

f. Ikut mempromosikan hotel

3 Investor

a. Menyediakan modal

b. Memperhatikan perkembangn usaha



c. Menyediakan lapangan kerja

4 Supplier

a. Melakukan pengiriman tepat waktu

b. Melakukan pengiriman sesuai kesepakatan

c. Memberikan hrga yang murah

5 Regulator

a. Mendapatkan perlindungan keamanan dalam menjalankan usaha

b. Ketepatan waktu dalam pengajuan permohonan perijinan

6 Community

a. Menjaga keamanan lingkungan sekitar hotel

b. Ikut menyediakan jasa layanan diluar hotel ( angkutan dll)

3.13 Identifikasi Strategi, Proses dan Kapabilitas yang Dimiliki

Perusahaan

Identifikasi ini ditujukan untuk mengetahui strategy, process dan

kapability yang dimilki perusahaan yang disusun dengan

mempertimbangkan kepuasan s takeholder dan kontribusinya. Adapun

hasil identifikasi dari tiap stakeholder tersebut adalah sebagai berikut:

1 Customers

a. Strategy

1) Pengembangan fasilitas unggulan. Fasilitas unggulan ini

ditujukan untuk memberikan pe layanan yang dapat

meningkatkan dan memenuhi kenyamanan yang di butuhkan

pelanggan.



2) Pembayaran sistim online. Kemudahan administrasi berupa

pembayaran dengan kartu kredit misalnya ataupun reservasi

dengan down payment sistim online.

b. Process

1) Memberikan paket menarik dengan potongan

2) Penanganan keluhan yang cepat

3) Kerjasama dengan bank untuk melayani kartu kredit

4) Memberikan informasi rinci tentang fasilitas yang ditawarkan

c. Capability

1) Perluasan promosi

2) Pemasaran/promosi yang kreatif

3) Adanya meja komplain/Complain Desk

2 Employee

a. Strategy

1) Perbaikan kondisi kerja perusahaan

2) Kerjasama dengan penidikan kepariwisataan

3) Kebijakan kesehatan kerja

4) Pengadaan peralatan yang tepat guna

b. Process

1) Penindakan terhadap pelangaran kerja

2) Komunikasi antara bawahan dan atasan yang baik

3) Adanya jaminan pengobatan untuk karyawan

4) Koordinasi pengadaan kebutuhan peralatan



c. Capability

1) Kebijakan penerimaan keluhan karyawan

2) Kerjasama dengan tenaga medis untuk kayawan

3) Adanya anggaran pengadaan peralatan

4) Kerjasama dengan pendidikan kepariwisataan

3 Investor

a. Strategy

1) Pemanfaatan aset hotel secara optimal

2) Penggunaan sistem komputerisasi

b. Process

1) Ketelitian penanganan informasi data yang teliti

2) Merencanakan tindakan pengembangan yang strategis

c. Capability

1) Sistim informasi yang terpercaya

4 Supplier

a. Strategy

1) Pengontrolan kerja supllier

2) Menjaga komunikasi dengan supplier

b. Process

1) Membuat kesepakatan dengan  supplier tentang standar mutu

produk

2) Koordinasi bagian pembelian dengan supplier



c. Capability

1) Informasi kinerja supplier yang dipercaya

2) Pengecekan kualitas pada produk pesanan

5 Regulator

a. Strategy

1) Melakukan perekrutan secara pe riodik

2) Menjaga citra positif kota Surakarta

3) Mempromosikan pariwisata kota Surakarta

b. Process

1) Merekrut tenaga kerja yang berketrampilan

2) Menjadikan produk dalam negeri sebagai input perusahaan

c. Capability

1) Membayar retribusi sesuai aturan

2) Mengutamakan peggunaan tenaga kerja lokal

6 Community

a. Strategy

1) Menjaga citra positif di masyarakat

2) Memberdayakan UKM melalui program Bina Lingkungan

b. Process

1) Menjadikan UKM sebagai input perusahaan

2) Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan

3) Merekrut tenaga kerja secara berkal a



c. Capability

1) Adanya anggaran untuk kegiatan Bina Lingkungan

2) Memiliki tim pemantau kegiatan UKM

Tabel 3.1  Tabel Identifikasi Stakeholder Satisfaction dan Stakeholder
Contribution

Stakeholder Stakeholder Satisfaction Stakeholder Contribution

Customers Friendliness, Comfort, Easy Profit & Growth, Trust
Employees Comfort, Care, Respect, skill Diciplin, Friendliness, Care
Investor Return, Reward, profit & Growth, Capital, Credit, Risk & Suport
Supplier Trust, Easy, Profit & Growth Fast, Right, Cheap
Regulator Fair, True, Sale and Promotion Clarity, Rules, legality
Communities Fair,Sale and Promotion Care, Risk & Support



Tabel 3.2  Tabel Identifikasi Strategy, Process, Capability
Stakeholder Strategy Process Capability

Customers 1. Pengembangan fasilitas unggulan untuk
menambah tingkat hunian

2. Pembayaran sistim online untuk mempermudah
transaksi/pelayanan

1. Frekwensi pemberian paket diskon yang tinggi untuk
menarik pengunjung

2. Informasi yang rinci mengenai fasilitas hotel
3. Melayani  pembayaran dengan kartu kredit untuk

kemudahan layanan

1. Perluasan promosi dengan sarana iklan
2. Pemasaran/promosi yang kreatif  melalkui

pengunjung (stiker, pamflet, dll)
3. Bekerjasama dengan Bank

Employees 1. Perbaikan kinerja dan loyalitas karyawan dalam
memberikan pelayanan pada konsumen.

2. Perbaikan kondisi kerja  didalam hotel untuk
meningkatkan kenyamanan pegawai

1. Penegasan sanksi kerja untuk meningkatkan kedisiplinan
kerja dan reward bagi karyawan berprestasi

2. Komunikasi interen pegawai dengan pimpinan sebagai
penghargaan bagi pegawai

1. Penyediaan anggaran untuk bonus
karyawan

2. Perhatian terhadap Complain karyawan

Investor 1. Pemanfaatan aset hotel secara optimal untuk
memajukan usaha hotel

2. Sistem pembukuan yang terkomputerisasi untuk
kemudahan kontrol usaha

1. Merencanakan pengembangan yang strategis guna
menarik lebih banyak keuntungan

2. Informasi data yang akurat dan teratur

1. Melakukan pengembangan/perluasan
usaha di daerah lain

2. Sistim informasi yang ringkas dan
terpercaya

Supplier 1. Pengontrolan kerja supllier secara kontinue
2. Menjaga komunikasi dengan supplier untuk

memudahkan kerjasama dan menumbuhkan
kepercayaan

1. Adanya kesepakatan standar mutu produk untuk menjaga
kualitas layanan

2. Mengatur kontrak dan merencanakan pemesanan secara
terencana

1. Pengecekan kualitas pada produk pesanan
2. Memberikan informasi kondisi stok

secara berkala.

Regulator 1. Menjaga ketertiban usaha untuk menciptakan
persaingan yang sehat

2. Menjaga citra positif kota untuk menarik
wisatawan

1. Menjaga ketertiban peraturan daerah mengenai  peraturan
usaha

2. Memasarkan produk kerajinan daerah (batik, souvenir)
untuk promosi wisata

1. Membayar retribusi sesuai aturan
2. Memperluas usaha pemasaran kerajinan

daerah

Communities 1. Memberdayakan UKM
2. Menjaga citra positif di masyarakat untuk

kemudahan usaha

1. Ikut memasarkan produk UKM seperti souvenir dan
sablon sebagai media promosi hotel

2. Menjaga ketertiban dan kerjasama dengan lingkungan di
sekitar hotel

1. Menyediakan tempat displai produk
kerajinan lokal sebagai inpput maupun
media promosi hotel (souvenir)

2. Pengadaan Anggaran untuk kegiatan Bina
Lingkungan



Tabel 3.3  Tabel Identifikasi KPI berdasarkan Stakeholder Satisfaction
Stakeholder Strategy Process Capability

Customers -Pengembangan fasilitas unggulan untuk menambah
tingkat hunian

-Frekwensi pemberian paket diskon yang tinggi untuk
menarik pengunjung
-Informasi yang rinci mengenai fasilitas hotel

-Perluasan promosi dengan sarana iklan
-Pemasaran/promosi yang kreatif  melalkui
pengunjung (stiker, pamflet, dll)

Employees -Perbaikan kinerja dan loyalitas karyawan dalam
memberikan pelayanan pada konsumen.

-Penegasan sanksi kerja untuk meningkatkan kedisiplinan
kerja dan reward bagi karyawan berprestasi

-Penyediaan anggaran untuk bonus
karyawan

Investor -Pemanfaatan aset hotel secara optimal untuk
memajukan usaha hotel

-Merencanakan pengembangan yang strategis guna menarik
lebih banyak keuntungan

-Melakukan pengembangan/perluasan usaha
di daerah lain

Supplier -Pengontrolan kerja supllier secara kontinue -Adanya kesepakatan standar mutu produk untuk menjaga
kualitas layanan

-Pengecekan kualitas pada produk pesanan

Regulator -Menjaga ketertiban usaha untuk menciptakan
persaingan yang sehat

-Menjaga ketertiban peraturan daerah mengenai  peraturan
usaha

-Membayar retribusi sesuai aturan

Communities -Memberdayakan UKM -Ikut memasarkan produk UKM seperti souvenir dan sablon
sebagai media promosi hotel

-Menyediakan tempat displai produk
kerajinan lokal sebagai inpput maupun
media promosi hotel (souvenir)

Tabel 3.4  Tabel Identifikasi KPI berdasarkan Stakeholder Contribution
Stakeholder Strategy Process Capability

Customers -Pembayaran sistim online untuk mempermudah
transaksi/pelayanan

-Melayani  pembayaran dengan kartu kredit untuk
kemudahan layanan

-Bekerjasama dengan Bank

Employees -Perbaikan kondisi kerja  didalam hotel untuk
meningkatkan kenyamanan pegawai

-Komunikasi interen pegawai dengan pimpinan sebagai
penghargaan bagi pegawai

-Perhatian terhadap Complain karyawan

Investor -Sistem pembukuan yang terkomputerisasi untuk
kemudahan kontrol usaha

Informasi data yang akurat dan teratur -Sistim informasi yang ringkas dan
terpercaya

Supplier -Menjaga komunikasi dengan supplier untuk
memudahkan kerjasama dan menumbuhkan
kepercayaan

-Mengatur kontrak dan merencanakan pemesanan secara
terencana -Memberikan informasi kondisi stok secara

berkala.
Regulator -Menjaga citra positif kota untuk menarik wisatawan -Memasarkan produk kerajinan daerah (batik, souvenir)

untuk promosi wisata -Memperluas usaha pemasaran kerajinan
daerah

Communities -Menjaga citra positif di masyarakat untuk
kemudahan usaha

-Menjaga ketertiban dan kerjasama dengan lingkungan di
sekitar hotel

-Pengadaan Anggaran untuk kegiatan Bina
Lingkungan



3.14 Diagram Struktur Hierarki Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan

Gambar 3. 6 Struktur Hierarki Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan



BAB IV

ANALISA DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Pembobotan KPI (Key Performance Indicator)

Pembobotan KPI didasarkan pada quesioner I yang berisi penilaian

tingkat kepentingan tiap nilai elemen KPI yang mempengaruhi kondisi kinerja

perusahaan. Quesioner tersebut disebarkan kepada ahli yang dianggap

berkompeten dalam perusahaan.

Tabel 4.1 Tabel Data Penyebaran Responden
No Responden Alasan
1 Owner Memiliki tanggung jawab secara keseluruhan terhadap

kinerja hotel
2 Manager umum Memiliki tanggung jawab manajerial terhadap hotel scara

keseluruhan
3 Manager Operasional Memiliki tanggung jawab manajerial terhadap operasional

hotel
4 Manager Personalia Memiliki tanggung jawab manajerial terhadap

kepegawaian/human resource hotel

1. Pembobotan Antar Kriteria KPI

Langkah pertama adalah menghitung ting kat kepentingan dari

kriteria KPI (Strategy, Process, Capablity ). Pembobotan dilakukan dengan

mengunakan software Expert Choice  berdasar matrik perbandingan

berpasangan hasil dari pemerataan geometrik.

Tabel 4.2 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria KPI
Kriteria Strategy Process Capability
Strategy 1 3 5

Process 1/3 1 4

Capability 1/5 1/4 1



Tabel 4.3 Tabel Bobot Setiap Kriteria KPI
Kriteria Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi
Strategy 0,627

Process 0,280
Capability 0,094

0,08

2. Pembobotan Antar Stakeholder Perusahaan

Tabel 4.4 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Stakeholder Perusahaan
Stakeholder Customer Employee Investor Supplier Regulator Community
Customer 1 7 3 8 9 9

Employee 1/7 1 1/6 1/2 5 4

Investor 1/3 6 1 5 6 7

Supplier 1/8 2 1/5 1 5 4

Regulator 1/9 1/5 1/6 1/5 1 1/2

Community 1/9 1/4 1/7 1/4 2 1

Tablel 4.5 Tabel Bobot setiap Stakeholder Perusahaan
Stakeholder Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi
Customer 0,487

Employee 0,079
Investor 0,274

Supplier 0,098

Regulator 0,027

Community 0,034

0,09

3. Pembobotan Elemen Tiap  Stakeholder Untuk Masing-Masing Kriteria KPI

a. Pembobotan elemen untuk kriteria KPI customer

Tabel 4.6 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Strategy
Customer

KPI Strategy Customer Pengembangan fasilitas
unggulan

Pembayaran sistim
online

Pengembangan fasilitas unggulan 1 5

Pembayaran Sistim Online 1/5 1



Tabel 4.7 Tabel Bobot Setiap Strategy Customer
KPI Strategy Customer Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Pengembangan fasilitas unggulan 0,833
Pembayaran sistim online 0,167

0,00

Tabel 4.8 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Process
Customer

KPI Process Customer Progam Paket
diskon

Informasi
fasilitas rinci

Kartu kredit

Program Paket diskon 1 5 6

Informasi fasilitas rinci 1/5 1 1/6

Kartu kredit 1/6 6 1

Tabel 4.9 Tabel Bobot Setiap Process Customer
KPI Process Customer Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Program Paket diskon 0,726
Informasi fasilitas rinci 0,172
Kartu kredit 0,102

0.03

Tabel 4.10 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar KPI  Capability
Customer

KPI Capability Customer Perluasan
promosi

Promosi
kreatif

Kerjasama
denagan Bank

Perluasan promosi 1 3 6

Promosi kreatif 1/3 1 4

Kerjasama denagan Bank 1/6 1/4 1

Tabel 4,11 Tabel Bobot Setiap Capability Customer
KPI Capability Customer Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Perluasan promosi 0,644
Promosi kreatif 0,271
Kerjasama denagan Bank 0,085

0,05



b. Pembobotan elemen untuk kriteria KPI employee

Tabel 4.12 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Strategy
Employee

KPI Strategy Employee Perbaikan
kinerja dan
loyalitas
karyawan

Perbaikan
kondisi kerja
didalam hotel

Perbaikan kinerja dan
loyalitas karyawan

1 6

Perbaikan kondisi kerja
didalam hotel

1/6 1

Tabel 4.13 Tabel Bobot Setiap Strategy Employee
KPI Strategy Employee Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Perbaikan kinerja dan loyalitas karyawan 0,857
Perbaikan kondisi kerja  didalam hotel 0,143

0,00

Tabel 4.14 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Process
Employee

KPI Process Employee Pemeberian Sanksi dan reward Komunikasi interen

Pemeberian Sanksi dan reward 1 1/5
Komunikasi interen 5 1

Tabel 4.15 Tabel Bobot Setiap Process Employee
KPI Process Employee Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Pemeberian Sanksi dan reward 0,167
Komunikasi interen 0,833

0,00

Tabel 4.16 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar KPI  Capability
Employee

KPI Capability Employee Anggaran bonus
karyawan

Perhatian Complain karyawan

Anggaran bonus karyawan 1 2
Perhatian Complain karyawan 1/2 1

Tabel 4,17 Tabel Bobot Setiap Capability Employee
KPI Capability Employee Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Anggaran bonus karyawan 0,667
Perhatian Complain karyawan 0,333

0,00



c. Pembobotan elemen untuk kriteria KPI investor

Tabel 4.18 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Strategy
Investor

KPI Strategy Investor Pemanfaatan aset hotel
secara optimal

Sistem pembukuan
terkomputerisasi

Pemanfaatan aset hotel secara optimal 1 4
Sistem pembukuan komputerisasi 1/4 1

Tabel 4.19 Tabel Bobot Setiap Strategy Investor
KPI Strategy Investor Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Pemanfaatan aset hotel secara optimal 0.800
Sistem pembukuan terkomputerisasi 0.200

0.00

Tabel 4.20 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Process
Investor

KPI Process Investor Merencanakan
pengembangan yang
strategis

Informasi data yang akurat
dan teratur

Merencanakan
pengembangan yang strategis

1 5

Informasi data yang akurat
dan teratur

1/5 1

Tabel 4.21 Tabel Bobot Setiap Process Investor
KPI Process Investor Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Merencanakan pengembangan yang strategis 0.833
Informasi data yang akurat dan teratur 0.167

0,00

Tabel 4.22 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar KPI  Capability
Investor

KPI Capability Investor Perluasan usaha di
daerah lain

Sistim informasi yang
terpercaya

Perluasan usaha di daerah lain 1 7
Sistim informasi yang terpercaya 1/7 1

Tabel 4,23 Tabel Bobot Setiap Capability Investor
KPI Capability Investor Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Perluasan usaha di daerah lain 0,875
Sistim informasi yang terpercaya 0,125

0,00



d. Pembobotan elemen untuk kriteria KPI supplier

Tabel 4.24 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Strategy
Supplier

KPI Strategy Supllier Pengontrolan kerja
supllier

Menjaga komunikasi
dengan supplier

Pengontrolan kerja supllier 1 1/6
Menjaga komunikasi dengan supplier 6 1

Tabel 4.25 Tabel Bobot Setiap Strategy Supplier
KPI Strategy Supllier Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Pengontrolan kerja supllier 0,143
Menjaga komunikasi dengan supplier 0,857

0,00

Tabel 4.26 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Process
Supplier

KPI Process Supllier Kesepakatan standar mutu
produk

Pemesanan secara terencana

Kesepakatan standar mutu produk 1 1/4

Pemesanan secara terencana 4 1

Tabel 4.27 Tabel Bobot Setiap Process Supplier
KPI Process Supllier Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Kesepakatan standar mutu produk 0,200
Pemesanan secara terencana 0,800

0,00

Tabel 4.28 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar KPI  Capability
Supplier

KPI Capability Supllier Pengecekan kualitas pada
produk pesanan

Informasi kondisi stok

Pengecekan kualitas pada
produk pesanan

1 1/3

Informasi kondisi stok 3 1

Tabel 4,29 Tabel Bobot Setiap Capability Supplier
KPI Capability Supllier Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Pengecekan kualitas pada produk pesanan 0,250
Informasi kondisi stok 0,750

0,00



e. Pembobotan elemen untuk kriteria KPI regulator

Table 4.30 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Strategy
Regulator

KPI Strategy Regulator Menjaga ketertiban
usaha

Menjaga citra positif
kota

Menjaga ketertiban
usaha

1 1/5

Menjaga citra positif
kota

5 1

Tabel 4.31 Tabel Bobot Setiap Strategy Regulator
KPI Strategy Regulator Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Menjaga ketertiban usaha 0,164
Menjaga citra positif kota 0,833

0,00

Table 4.32 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Process
Regulator

KPI Process Regulator Menjaga ketertiban
peraturan daerah tentang
usaha

Memasarkan produk
kerajinan daerah

Menjaga ketertiban peraturan daerah
tentang usaha

1 2

Memasarkan produk kerajinan daerah 1/2 1

Tabel 4.33 Tabel Bobot Setiap Process Regulator
KPI Process Regulator Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Menjaga ketertiban peraturan daerah tentang usaha 0,667
Memasarkan produk kerajinan daerah 0,333

0,00

Table 4.34 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar KPI  Capability
Regulator

KPI Capability Regulator Membayar retribusi sesuai
aturan

Memperluas usaha
pemasaran kerajinan daerah

Membayar retribusi sesuai
aturan

1 7

Memperluas usaha
pemasaran kerajinan daerah

1/7 1

Tabel 4,35 Tabel Bobot Setiap Capability Regulator
KPI Capability Regulator Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Membayar retribusi sesuai aturan 0,875
Memperluas usaha pemasaran kerajinan daerah 0,125

0,00



f. Pembobotan elemen untuk kriteria KPI community

Table 4.36 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Strategy
Community

KPI Strategy Communities Memberdayakan
UKM

Menjaga citra positif
di masyarakat

Memberdayakan UKM 1 1/3
Menjaga citra positif di masyarakat 3 1

Tabel 4.37 Tabel Bobot Setiap Strategy Community
KPI Strategy Communities Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Memberdayakan UKM 0,250
Menjaga citra positif di masyarakat 0,750

0,00

Table 4.38 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar K PI Process
Community

KPI Process Communities Ikut memasarkan
produk UKM

Menjaga ketertiban
dan kerjasama
dengan lingkungan

Ikut memasarkan produk UKM 1 2

Menjaga ketertiban dan
kerjasama dengan lingkungan

1/2 1

Tabel 4.39 Tabel Bobot Setiap Process Community
KPI Process Communities Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Ikut memasarkan produk UKM 0,667
Menjaga ketertiban dan kerjasama dengan lingkungan 0,333

0,00

Table 4.40 Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Antar KPI  Capability
Community

KPI Capability Communities Menyediakan tempat displai
produk kerajinan lokal

Pengadaan Anggaran untuk
kegiatan Bina Lingkungan

Menyediakan tempat displai
produk kerajinan lokal

1 3

Pengadaan Anggaran untuk
kegiatan Bina Lingkungan

1/3 1

Tabel 4.41 Tabel Bobot Setiap Capability Community
KPI Capability Communities Bobot Nilai Rasio Inkonsistensi

Menyediakan tempat displai produk kerajinan lokal 0,750
Pengadaan Anggaran untuk kegiatan Bina Lin gkungan 0,250

0,00



Dari hasil pembobotan diatas maka dapat diperoleh struktur hierarki bobot KPI hotel Arini sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Struktur Hierarki Bobot Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan



4.2 Scoring Hasil Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja

Pada  tahap scoring ini perhitungan dan analisa data yang digunakaaan

didasarkan pada quesioner II, yaitu quesioner untuk mengukur sejauh mana

kinerja aktual pelayanan Hotel Arini Solo. Pengumpulan data dilakukan

dengan menyebarkan quesioner kepada pegawai hotel. Quesioner disusun

dengan mengunakan skala likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban,

yang merupakan skala jenis ordinal. Dari total 20 kuesioner yang disebar,

semuanya dapat kembali dan diolah .

Pada tahap ini penyebaran quesioner dilakukan pada 20 orang pegawai

yang merupakan total jumlah pegawai diluar petugas kebersihan lingkungan

(kebersihan kebun). Jmlah tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa hotel

ini tergolong kedalam kelas hotel melati dimana ak tifitas operasionalnya

sering melibatkan semua pegawainya sehingga semua responden tersebut

dianggab berkompeten dalam mengisi quesioner.

Target pencapaian untuk semua KPI adalah skala lima, sedangkan

batas bawahnya adalah skala nol. Hasil pengukuran dapat  dilihat pada tabel

berikut:



Tabel 4.42 Tabel Hasil Pengukuran Pencapaian KPI
No Kriteria Strategi Skala
1 Pengembangan fasilitas unggulan terlaksana dengan baik (A1) 3.40
2 Pembayaran sistim online dalam administrasi terlaksana dengan baik (A2) 3.45
3 Perbaikan kinerja dan loyalitas karyawan terlaksana dengan baik (B1) 2.95
4 Perbaikan kondisi kerja untuk kenyamanan pegawai terlaksana dengan baik (B2) 2.55
5 Pemanfaatan aset hotel secara optimal terlaksana dengan baik (C1) 3.20
6 Sistem pembukuan terkomputerisasi  terlaksana dengan baik (C2) 3.80
7 Pengontrolan kerja supllier terlaksana dengan baik(D1) 2.45
8 Menjaga komunikasi dengan supplier terlaksana dengan baik (D2) 3.20
9 Menjaga ketertiban usaha terlaksana dengan baik (E1) 4.80
10 Menjaga citra positif kota untuk menarik wisatawan terlaksana dengan baik (E2) 4.55
11 Memberdayakan UKM terlaksana dengan baik (F1) 2.80
12 Menjaga citra positif di masyarakat  terlaksana dengan baik (F2) 4.55

Kriteria Proses Skala
13 Frekwensi pemberian paket diskon yang tinggi sudah diterapkan (G1) 2.70
14 Pemberian informasi yang rinci mengenai fasilitas hotel sudah dilakukan (G2) 3.35
15 Melayani  pembayaran dengan kartu kredit terlaksana dengan baik (G3) 4.50
16 Penegasan sanksi kerja dan  reward terlaksana dengan baik (H1) 3.10
17 Komunikasi interen antar pegawai berjalan baik (H2) 3.70
18 Perencanaan pengembangan yang strategis terlaksana dengan baik  (I1) 2.90
19 Informasi data yang teliti membantu pembukuan terlaksana dengan baik (I2) 3.95
20 Kesepakatan standar mutu produk sudah diterapkan (J1) 2.70
21 Pemesanan barang secara terencana sudah diterapkan (J2) 2.90
22 Menjaga ketertiban peraturan daerah sudah diterapkan dengan baik (K1) 4.65
23 Memasarkan produk kerajinan daerah sudah diterapkan dengan baik(K2) 2.80
24 Memakai produk UKM sebagai media promosi sudah diterapkan (L1) 2.25
25 Menjaga ketertiban dan kerjasama dengan lingkungan  sudah diterapkan (L2) 4.65

Kriteria Kapabilitas Skala
26 Perluasan promosi untuk membantu pemasaran s udah diterapkan (M1) 3.50
27 Pemasaran/promosi yang kreatif sudah diterapkan dengan baik (M2) 3.75
28 Bekerjasama dengan Bank sudah diterapkan dengan baik(M3) 4.80
29 Penyediaan anggaran untuk bonus karyawan terlaksana dengan baik (N1) 2.95
30 Perhatian terhadap Complain karyawan terlaksana dengan baik (N2) 2.65
31 Melakukan perluasan usaha di daerah lain terlaksana dengan baik (O1) 4.40
32 Sistim informasi yang ringkas dan terpercaya terlaksana dengan baik (O2) 3.45
33 Pengecekan kualitas pada produk pesanan terlaksana dengan baik (P1) 2.65
34 Memberikan informasi kondisi stok secara berkala  terlaksana dengan baik (P2) 2.90
35 Membayar retribusi sesuai aturan tiap periodenya terlaksana dengan baik (Q1) 4.60
36 Memperluas usaha pemasaran kerajinan  daerah terlaksana dengan baik (Q2) 2.40
37 Menyediakan tempat displai produk kerajinan lokal berjalan dengan baik (R1) 4.40
38 Pengadaan Anggaran untuk kegiatan Bina Lingkungan sudah berjalan baik (R2) 2.90

Tahap selanjutnya adalah melakukan Scoring system dengan

menggunakan metode OMAX (Objective Matrix), dan kemudian



membandingkan skala pengukuran dengan skala performance. Skor aktual

merupakan nilai performansi yang mendekati nilai aktual , sedangkan nilai

performansi dihitung dengan cara sebagai berikut:

Contoh perhitungan Scoring System dengan metode omax

Nilai Performansi = Skor Aktual x Bobot

KPI A1 Pencapaian = 3,40

Nilai yang mendekati = 3,5 (skor 7)

Nilai performansi = 7 x 0,833

= 5,831

KPI A2 Pencapaian = 3,45

Nilai yang mendekati = 3,5 (skor 7)

Nilai performansi = 7 x 0,167

= 1,169

Tabel 4.43 Contoh Tabel Hasil Pengukuran Pencapaian KPI
KPI

KPI A1 A2
Pencapaian 3.40 3.45

10 5.00 5.00
9 4.50 4.50
8 4.00 4.00
7 3.50 3.50
6 3.00 3.00
5 2.50 2.50
4 2.00 2.00
3 1.50 1.50
2 1.00 1.00
1 0.50 0.50
0 0.00 0.00

Skor Aktual 7 7
Bobot 0.833 0.167

Nilai Performansi 5.831 1.169



1. Perhitungan Untuk Kriteria KPI Strategy

a. Customer

KPI A1 Pencapaian = 3,40

Nilai yang mendekati = 3,5 (skor 7)

Nilai performansi = 7 x 0,833

= 5,831

KPI A2 Pencapaian = 3,45

Nilai yang mendekati = 3,5 (skor 7)

Nilai performansi = 7 x 0,167

= 1,169

Nilai performansi setiap  stakeholder customer dalam kriteria KPI

strategy = Jumlah performansi elemen

= (5,831) + (1,169)

= 7

b. Employee

KPI B1 Pencapaian = 2,95

Nilai yang mendekati = 3 (skor 6)

Nilai performansi = 6 x 0,857

= 5,14

KPI B2 Pencapaian = 2,55

Nilai yang mendekati = 2,5 (skor 5)

Nilai performansi = 5 x 0,143

= 0,715



Nilai performansi setiap stakeholder employee dalam kriteria KPI

strategy = Jumlah performansi elemen

= (5,14) + (0,715)

= 5,857

c. Investor

KPI C1 Pencapaian = 3,20

Nilai yang mendekati = 3 (skor 6)

Nilai performansi = 6 x 0,800

= 4,8

KPI C2 Pencapaian = 3,80

Nilai yang mendekati = 4 (skor 8)

Nilai performansi = 8 x 0,200

= 1,6

Nilai performansi setiap stakeholder investor dalam kriteria KPI

strategy = Jumlah performansi elemen

= (4,8) + (1,6)

= 6,4

d. Supplier

KPI D1 Pencapaian = 2,45

Nilai yang mendekati = 2,5 (skor 5)

Nilai performansi = 5 x 0,143

= 0,715



KPI D2 Pencapaian = 3,20

Nilai yang mendekati = 3 (skor 6)

Niali performansi = 6 x 0,857

= 5,142

Nilai performansi setiap stakeholder supplier dalam kriteria KPI

strategy = Jumlah performansi elemen

= (0,715) + (5,142)

= 5,857

e. Regulator

KPI E1 Pencapaian = 4,80

Nilai yang mendekati = 5 (skor 10)

Nilai performansi = 10 x 0,167

= 1,67

KPI E2 Pencapaian = 4,55

Nilai yang mendekati = 4,5 (skor 9)

Nilai performansi = 9 x 0,833

= 7,497

Nilai performansi setiap stakeholder regulator dalam kriteria KPI

strategy = Jumlah performansi elemen

= (1,67) + = 7,497)

= 9,167



f. Community

KPI F1 Pencapaian = 2,80

Nilai yang mendekati = 3 (skor 6)

Nilai performansi = 6 x 0,250

= 1,5

KPI F2 Pencapaian = 4,55

Nilai yang mendekati = 4,5 (skor 9)

Nilai performansi = 9 x 0,750

= 6,75

Nilai performansi setiap stakeholder community dalam kriteria KPI

strategy = Jumlah performansi elemen

= (1,50) + 6,75)

= 8,25

Tabel 4.44 Tabel OMAX KPI Strategy
KPI

Customer Employee Investor Supplier Regulator CommunityKPI
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2

Pencapaian 3.40 3.45 2.95 2.55 3.20 3.80 2.45 3.20 4.80 4.55 2.80 4.55
10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
9 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
8 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
7 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
4 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Skor Aktual 7 7 6 5 6 8 5 6 10 9 6 9
Bobot KPI 0.833 0.167 0.857 0.148 0.800 0.200 0.143 0.857 0.167 0.833 0.250 0.750

Nilai Performansi 5.831 1.169 5.140 0.715 4.800 1.600 0.715 2.571 1.670 7.497 2.500 6.750
Bobot Stakeholder 0.487 0.079 0.274 0.098 0.027 0.034



Nilai performansi setiap kriteria KPI strategy = Jumlah performansi

stakeholder x Bobot

= (7 x 0,487) + (5,857 x 0,079) + (6,4 x 0,274) + (3,286 x 0,098) +

(9,167 x 0,027) + (8,25 x 0,034)

= 6,17

2. Perhitungan Untuk Kriteria KPI Process

a. Customer

KPI G1 Pencapaian = 2,70

Nilai yang mendekati = 2,5 (skor 5)

Nilai performansi = 5 x 0,726

= 3,63

KPI G2 Pencapaian = 3,35

Nilai yang mendekati = 3,5 (skor 7)

Nilai performansi = 7 x 0,172

= 1,204

KPI G3 Pencapaian = 4,50

Nilai yang mendekati = 4,5 (skor 9)

Nilai performansi = 9 x 0,102

= 0,918

Nilai performansi setiap  stakeholder customer dalam kriteria KPI

process = Jumlah performansi elemen

= (3,63) + (1,204) + (0,918)

= 5,572



b. Employee

KPI H1 Pencapaian = 3,10

Nilai yang mendekati = 3 (skor 6)

Nilai performansi = 6 x 0,167

= 1,002

KPI H2 Pencapaian = 3,70

Nilai yang mendekati = 3,5 (skor 7)

Nilai performansi = 7 x 0.833

= 5,831

Nilai performansi setiap stakeholder employee dalam kriteria KPI

process = Jumlah performansi elemen

= (1,002) + (5,831)

= 6,833

c. Investor

KPI I1 Pencapaian = 2,90

Nilai yang mendekati = 3 (skor 6)

Nilai performansi = 6 x 0,833

= 4,998

KPI I2 Pencapaian = 3,95

Nilai yang mendekati = 4 (skor 8)

Nilai performansi = 8 x 0.167

= 1,336



Nilai performansi setiap stakeholder investor dalam kriteria KPI

process = Jumlah performansi elemen

= (4,998) + (1,336)

= 6,334

d. Supplier

KPI J1 Pencapaian = 2,70

Nilai yang mendekati = 2,5 (skor 5)

Nilai performansi = 5 x 0,200

= 1

KPI J2 Pencapaian = 2,90

Nilai yang mendekati = 3 (skor 6)

Nilai performansi = 6 x 0,800

= 4.8

Nilai performansi setiap stakeholder supplier dalam kriteria KPI

process = Jumlah performansi elemen

= (1,00) + (4.8)

= 5,8

e. Regulator

KPI K1 Pencapaian = 4,65

Nilai yang mendekati = 4,5 (skor 9)

Niali performansi = 9 x 0,667

= 6,003



KPI K2 Pencapaian = 2,80

Nilai yang mendekati 3 (skor 6)

Nilai performansi = 6 x 0,333

= 1,998

Nilai performansi setiap stakeholder regulator dalam kriteria KPI

process = Jumlah performansi elemen

= (6,003) + (1,998)

= 8,001

f. Community

KPI L1 Pencapaian = 2,25

Nilai yang mendekati = 2 (skor 4)

Nilai performansi = 4 x 0,667

= 2,668

KPI L2 Pencapaian = 4,65

Nilai yang mendekati = 4,5 (skor 9)

Nilai performansi = 9 x 0,333

= 5,665

Nilai performansi setiap stakeholder community dalam kriteria KPI

process = Jumlah performansi elemen

= (2,668) + (5,665)

= 8,333



Tabel 4.45 Tabel OMAX KPI Process
KPI

Customer Employee Investor Supplier Regulator CommunityKPI
G1 G2 G3 H1 H2 I1 I2 J1 J2 K1 K2 L1 L2

Pencapaian 2.70 3.35 4.50 3.10 3.70 2.90 3.95 2.70 2.90 4.65 2.80 2.25 4.65
10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
9 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
8 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
7 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
4 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Skor Aktual 5 7 9 6 7 6 8 5 6 9 6 4 9
Bobot 0.726 0.172 0.102 0.167 0.833 0.833 0.167 0.200 0.800 0.667 0.333 0.667 0.333

Nilai Performansi 3.630 1.204 0.918 1.002 5.831 4.998 1.336 1.000 4.180 6.003 1.998 2.668 5.665
Bobot Stakeholder 0.487 0.079 0.274 0.098 0.027 0.034

Nilai performansi setiap kriteria KPI process = Jumlah performansi

stakeholder x Bobot

= (5,572 x 0,487) + (6,833 x 0,027) + (6,334 x 0,274) + (5,8 x 0,098) +

(8,001 x 0,027) + (8,333 x 0,034)

= 5,70

3. Perhitungan Untuk Kriteria KPI Capability

a. Customer

KPI M1 Pencapaian = 3,50

Nilai yang mendekati = 3,5 (skor 7)

Nilai performansi = 7 x 0,614

= 4,298

KPI M2 Pencapaian = 3,75

Nilai yang mendekati = 3,5 (skor 7)



Nilai performansi = 7 x 0,271

= 1,897

KPI M3 Pencapaian = 4,80

Nilai yang mendekati = 5 (skor 10)

Nilai performansi = 10 x 0,085

= 0,85

Nilai performansi setiap  stakeholder customer dalam kriteria KPI

capability = Jumlah performansi elemen

= (4,298) + (1,897) + (0,85)

= 7,045

b. Employee

KPI N1 Pencapaian = 2,95

Nilai yang mendekati = 3 (skor 6)

Nilai performansi = 6 x 0,667

= 4,002

KPI N2 Pencapaian = 2,65

Nilai yang mendekati = 2,5 (skor 5)

Nilai performansi = 5 x 0,333

= 1,665

Nilai performansi setiap stakeholder employee dalam kriteria KPI

capability = Jumlah performansi elemen

= (4,002) + (1,665)

= 5,667



c. Investor

KPI O1 Pencapaian = 4,40

Nilai yang mendekati = 4,5 (skor 9)

Nilai performansi = 9 x 0,875

= 7,875

KPI O2 Pencapaian = 3,45

Nilai yang mendekati = 3,5 (skor 7)

Nilai performansi = 7,x 0,125

= 0,875

Nilai performansi setiap stakeholder investor dalam kriteria KPI

capability = Jumlah performansi elemen

= (7,875) + (0,875)

= 8,75

d. Supplier

KPI P1 Pencapaian = 2,65

Nilai yang mendekati = 2,5 (skor 5)

Nilai performansi = 5 x 0,250

= 1,25

KPI P2 Pencapaian = 2,90

Nilai yang mendekati = 3 (skor 6)

Nilai performansi = 6 x 0,750

= 4.5



Nilai performansi setiap stakeholder supplier dalam kriteria KPI

capability = Jumlah performansi elemen

= (1,25) + (4.5)

= 5,75

e. Regulator

KPI Q1 Pencapaian = 4,60

Nilai yang mendekati = 4,5 (skor 9)

Niali performansi = 9 x 0,875

= 7,875

KPI Q2 Pencapaian = 2,40

Nilai yang mendekati 3 (skor 6)

Nilai performansi = 6 x 0,125

= 0,75

Nilai performansi setiap stakeholder regulator dalam kriteria KPI

capability = Jumlah performansi elemen

= (7,875) + (0,75)

= 8,625

KPI R1 Pencapaian = 4,40

Nilai yang mendekati = 4,5 (skor 9)

Nilai performansi = 9 x 0,750

= 6,75



KPI R2 Pencapaian = 290

Nilai yang mendekati = 3 (skor 6)

Nilai performansi = 6 x 0,250

= 1,5

Nilai performansi setiap stakeholder community dalam kriteria KPI

capability = Jumlah performansi elemen

= (6,75) + (1,5)

= 8,250

Tabel 4.46 Tabel OMAX KPI Capability
KPI

Customer Employee Investor Supplier Regulator CommunityKPI
M1 M2 M3 N1 N2 O1 O2 P1 P2 Q1 Q2 R1 R2

Pencapaian 3.50 3.75 4.80 2.95 2.65 4.40 3.45 2.65 2.90 4.60 2.40 4.40 2.90
10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
9 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
8 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
7 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
4 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Skor Aktual 7 7 10 6 5 9 7 5 6 9 6 9 6
Bobot 0.644 0.271 0.085 0.667 0.333 0.875 0.125 0.250 0.750 0.875 0.125 0.750 0.25

Nilai Performansi 4.298 1.897 0.850 4.002 1.665 7.875 0.875 1.250 4.500 7.875 0.750 6.750 1.500
Bobot Stakeholder 0.487 0.079 0.274 0.098 0.027 0.034

Nilai performansi setiap kriteria KPI capability = Jumlah performansi

stakeholder x Bobot

= (7,045 x 0,487) + (5,667 x 0,027) + (8,75 x 0,274) + (5,75 x 0,098) +

(8,625 x 0,027) + (8,250 x 0,034)

= 7,06



Tabel 4.47 Rekapitulasi Performansi KPI

No Performansi KPI Nilai No Performansi KPI Nilai No Performansi KPI Nilai
1 A1 5,831 13 G1 3,630 26 M1 4,298
2 A2 1,169 14 G2 1,204 27 M2 1,897
3 B1 5,140 15 G3 0,918 28 M3 0,850
4 B2 0,715 16 H1 1,002 29 N1 4,002
5 C1 4,800 17 H2 5,831 30 N2 1,665
6 C2 1,600 18 I1 1,000 31 O1 7,875
7 D1 0,715 19 I2 1,336 32 O2 0,875
8 D2 5,142 20 J1 0,715 33 P1 1,250
9 E1 1,670 21 J2 4,800 34 P2 4,500
10 E2 7,497 22 K1 6,003 35 Q1 7,875
11 F1 1,500 23 K2 1,998 36 Q2 0,750
12 F2 6,750 24 L1 2,668 37 R1 6,750

25 L2 5,665 38 R2 1,500

4. Perhitungan Untuk Performansi Perusahaan

Nilai performansi perusahaan = Jumlah performansi seluruh kriteria KPI

= (6,17 x 0,627) + (5,70 x 0,280) + (7,06x 0,094)

= 6,13

Tabel 4.48 Rekapitulasi Performansi Total dan Bobot
No Performansi Nilai Bobot

1 Kriteria KPI Srtategy 6,17 0,627

2 Kriteria KPI Process 5,70 0,280

3 Kriteria KPI Capability 7,06 0,094

4 Perusahaan 6,13 1,000



Tabel 4.49 Rekapitulasi Performansi KPI Stakeholder Satisfaction  dan KPI
Stakeholder Contribution

KPI Stakeholder
Satisfaction Nilai performansi

KPI Stakeholder
Contribution

Nilai
performansi

A1 5,831 A2 1,169
B1 5,140 B2 0,715
C1 4,800 C2 1,600
D1 0,715 D2 5,142
E1 1,670 E2 7,497
F1 1,500 F2 7,497
G1 3,630 G3 0,918
G2 1,204 H2 5,831
H1 1,002 I2 1,336
I1 1,000 J2 4,800
J1 0,715 K2 1,998
K1 6,003 L2 5,665
L1 2,668 M3 0,850
M1 4,298 N2 1,665
M2 1,897 O2 0,875
N1 4,002 P2 4,500
O1 7,875 Q2 0,750
P1 1,250 R2 1,500
Q1 7,875
R1 6,750

Total 68,395 Total 50,200
Rata-rata 3,800 Rata-rata 3,862

4.3 Analisa dan Pembahasan

Dari tabel 4.47 dapat diketahui bahwa nilai performansi dari masing-

masing elmen Performance Indicator yang menunjukkan kinerja aktual dari

hotel. Sebagai contoh pada kriteria strategy dapat dketahui bahwa KPI A1

memiliki nilai performansi 5,831 sedangkan KPI A2 hanya memiliki nilai

1,169. ini berarti kinerja KPI A 1 lebih besar dari KPI A2. berikut dan

seterusnya sehingga dapat dianalisa nilai performansi pencapaian tertingi dari

semua KPI adalah 7,875, yaitu untuk KPI O1 atau melakukan perluasan usaha

didaerah lain dan KPI Q1 atau membayar retribusi sesuai aturan . Sedangkan

pencapaian KPI yang terendah adalah 0,715, yaitu KPI B 2 atau perbaikan

kondisi kerja untuk kenyamanan pegawai, KPI D 1 atau pengontrolan kerja



supplier dan KPI J1 atau pelaksanaan kesepakatan standar mutu antara pihak

hotel dan supplier.

Dari tabel 4.48 dapat diketahui hasil dari tabel performansi total .

Kriteria KPI Strategy memiliki pencapaian performansi sebesar  6,17 dengan

bobot 0,627 atu bobot terbesar dari ketiga kritria KPI tersebut, kriteria KPI

Process memiliki pencapaian performansi sebesar 5,70  dengan bobot 0,280

sedangkan kriteria KPI Capability memiliki pencapaian performansi sebesar

7,06 dengan bobot sebesar 0,094. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian KPI

strategy masih belum optimal jika dibandingkan dengan bobotnya yang

merupaka bobot terbesar, dan sebaliknya KPI Capability yang hanya memiliki

bobot terendah justru memiliki pencapaian performansi teringgi. Dap at

diketahui juga bahwa pencapaian performansi tot al untu perusahaan adalah

sebasar 6,17.

Dari tabel 4.49 dapat diketahui bahwa nilai performansi Stakeholder

Satisfaction jika ditinjau dari rata-rata KPI penyusunya adalah sebesar 3,800,

sedangkan nilai performansi Stakeholder Contribution jika ditinjau dari rata-

rata KPI penyusunya adalah sebesar 3,862, dengan demikian dapat diartikan

bahwa kepuasan stakeholder saat ini seimbang dengan kontribusi yang

diberikan stakeholder tersebut.

4.4 Usulan

Dari tabel 4.48 diatas dapat diketahui bahwa kriteria KPI Strategy

memiliki pencapaian performansi sebesar  6,17, hal ini tidak sebanding dengan

bobot yang dimilikinya yaitu 0,627 atu bobot terbesar dari ketiga kritria KPI



tersebut. Maka jika dilihat dari tabel 4.44 dapat diketahui penyebabnya

mengingat bobot terbesar dari stakeholder adalah pada customer. disarankan

bagi pihak hotel untuk maningkatkan strategi untuk peningkatan kinerja dalam

pengembangan fasilitas unggulan dan memperluas fasilitas untuk kemudahan

pembayaran.

Dari tabel 4.45 dapat diketahui bahwa frekwensi pemberian paket

diskon dan penyampaian informasi yang lebih rinci tentang fasilitas hotel

harus ditingkatkan mengingat kedua faktor tersebut adalah penyusun KPI

untuk customer yang memiliki bobot tertinggi .

Dari tabel 4.46 juga dapat diketahui  bahwa pihak hotel sebaiknya

meningkatkan perluasan promosi dan penggunaan metode promosi hotel yang

lebih kreatif mengingat kedua faktor tersebut adalah penyusun KPI Capability

untuk customer yang memiliki bobot tertinggi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari ahasil pengukuran kinerja dengan metode performance prism

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dengan

metode ini tidak hanya didasari oleh strategi proses dan kapabilitas dari

perusahaan tersebut, tetapi juga memperhatikan kepuasan dan kontribusi

stakeholder. Karena terbukti pada penelitian tersebut penyusunan KPI

perusahaan dimulai dari mengidentifikasi kepuasan dan kontribusi para

stakeholder untuk menentukan indikator kinerja dar i kriteria strategi, proses

dan kapabilitas hotel Arini.

Hasil rancangan menunjukkan bahwa stakeholder Hotel Arini

meliputi: konsumen, tenaga kerja, supplier, pemilik/investor, serta pemerintah

dan masyarakat sekitar lingkungan hotel. Sistem pengukuran kinerja memuat

38 KPI yang meliputi 8 KPI konsumen, 6 KPI untuk employee, 6 KPI

investor,6 KPI supplier, 6 KPI pemerintah dan 6 KPI untuk masyarakat di

sekitar lingkungan hotel yang terbagi kedalam tiga kriteria yaitu Strategy,

Process, dan Capability . Dari ketiga kriteria tersebut yang memiliki  nilai

performansi tertinggi adalah Capability.

Setelah semua KPI tersebut dibobotkan dengan AHP dan kemudian

dilakukan scoring dengan OMAX maka perklian antara dua hasil perhitungan

tersebut menunjukkan nilai performan si aktual. Performansi aktual



menunjukkan bahwa terdapat beberapa KPI yang sebaiknya ditingkatkan ,

diantaranya adalah dari KPI penyusun strategy yaitu pengembangan fasilitas

unggulan dan memperluas fasilitas untuk kemudahan pembayaran . Untuk KPI

penyusun process adalah peningkatan frekwensi pemberian paket diskon dan

penyampaian informasi yang lebih rinci tentang fasilitas hotel.  Serta untuk

KPI penyusun capability adalah meningkatkan perluasan promosi dan

penggunaan metode promosi hotel yang lebih kreatif .

5.2 Saran

Dari peneitian yang dilakukan penulis, maka ada beberapa saran yang

perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pihak prusahaan sebaiknya mambentuk suatu tim pengukuran kinerja

sendiri yang bertugas melakukan pengukuran kinerja dan m engevaluasinya

serta mensosialisasikanya kepada seluruh pegawai perusahaan.

2. Melakukan evaluasi terhadap tiap indikator kinerja dengan performance

prism secara berkala sesuai denga perkembangan lingkungan bisnis.

3. Mengimplementasikan hasil dari evaluasi tersebut dan membandingkan

perubahan tersebut dari waktu kewaktu.

4. Melakukan perbaikan secara terus menerus untuk mendapatkan kinerja

yang optimal
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