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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Kinerja  

Menurut Moeheriono (2012) Kinerja didefinisikan sebagai gambaran seberapa 

besar program dan kebijakan yang dapat dicapai untuk mewujudkan target, tujuan, 

visi dan misi perusahaan yang digambarkan melalui strategi dalam organisasi. 

Adapun Pengertian lain yang telah dikeluarkan oleh para ahli yakni menurut Rival 

dan Sagala (2009), kinerja didefinisikan sebagai tindakan dan aktivitas dari suatu 

organisasi dalam periode tertentu. Pengertian lain kinerja yang dikemukakan oleh 

Wirawan (2009) kinerja adalah output yang dihasilkan dalam periode waktu 

tertentu. 

2.2  Pengukuran Kinerja pada departemen 

Menurut Coccia, (2009)  Pengukuran kinerja pada organisasi penelitian berbeda-

beda sesuai dengan karakteristik organisasi. Pada dasarnya pengukuran kinerja 

pada organisasi penelitian terdiri dari elemen utama yaitu Tujuan, dimensi kinerja, 

indikator, struktur dan proses pengukuran. Dimana kelima elemen tersebut saling 

berkaitan satu sama lain.Kinerja pada organisasi penelitian dapat diukur 

berdasarkan pada 2 hal yaitu, input dan output. Input terdiri dari gaji pegawai 

Input terdiri dari gaji pegawai dan biaya tenaga kerja, sedangkan output penelitian 

terdiri dari hasil /profit yang didapat perusahaan. 

2.3  Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Amstrong 

(1998) faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor individu, yaitu dimana keahlian, motivasi serta komitmen yang ada 

pada masing-masing indivdu. 

2. Faktor kepemimpinan, yaitu terkait dengan bagaimana pemimpin atau 

atasan dalam memberi dukungan maupun pengarahan. 

3. Faktor rekan kerja, yaitu bagaimana kualitas dan pengaruh yang diberikan 

oleh rekan kerja. 
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4. Faktor system, yaitu bagaimana metode kerja sekaligus fasilitas yang ada 

dalam organisasi. 

5. Faktor situasi, yaitu bagaimana lingkungan internal maupun eksternal 

yang ada dalam organisasi. 

2.4   Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai usaha formal yang organisasi 

lakukan agar dapat mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam 

kurung waktu tertentu, tentunya dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Tujuan pokok dari pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi 

karyawan sehingga dapat mencapai tujuan serta standar yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, sehingga seluruh tindakan karyawan sesuai dengan keinginan 

perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Mulyadi, Setyawan (1999) 

Mulyadi (2001) juga mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja 

diimplementasikan dengan beberapa tahap yaitu tahapan yang pertama yaitu 

tahapan persiapan, dalam tahapan ini perusahaan menentukan bagian apa yang 

akan diukur. Tahapan yang kedua yaitu tahap pengukuran dimana kinerja 

dibandingkan dengan sasaran yang sudah ditargetkan oleh perusahaan 

Pengukuran kinerja tentunya membutuhkan alat ukur yang sesuai. Dasar yang 

dipakai dalam melakukan pengukuran kinerja tentunya harus selaras dengan 

kondisi serta tujuan  perusahaan. Sistem pengukuran kinerja dapat dikatakan 

efektif bila mampu memudahkan perusahaan dalam melaksanakan semua proses 

dan dalam memberikan motivasi sehingga perusahaan mampu memperbaiki 

performanya. 

Menurut Bhen (2003), Pengukuran kinerja memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Untuk mengevaluasi 

Yaitu untuk menilai seberapa baik kah performa suatu organisasi. Proses evaluasi 

itu sendiri terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama yaitu terkait dengan data 

dari kinerja organisasi selama ini dan yang kedua adalah ukuran dalam 

menganalisis serta menilai data tersebut. 
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b. Untuk Mengendalikan 

Pemimpin organisasi pastinya perlu memastikan bahwa bawahan mereka telah 

melakukan pekerjaan mereka dengan tepat dan benar. Perusahaan atau organisasi 

perlu menciptakan sistem dalam melakukan pengukuran yang dapat menunjukan 

hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dan dicapai oleh karyawan, sehingga 

organisasi mampu menilai bagaimana performa dari masing-masing individu 

apakah sudah sesuai dengan standar organisasi ataukah belum sesuai. 

c. Untuk Menganggarkan 

Anggaran merupakan salah satu ukuran dalam meningkatkan performa dan 

kinerja, namun saat kinerja dan performa karyawan buruk melakukan pemotongan 

anggaran yang dimaksudkan sebagai tindakan yang mendisiplinkan tidak selalu 

tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari karyawan. Sebaliknya menaikan 

anggaran/gaji mampu meningkatkan motivasi sehingga kinerja karyawan dapat 

meningkat. 

d. Untuk Memotivasi 

Penentuan target merupakan sesuatu yang penting ditetapkan dalam organisasi, 

dengan adanya target karyawan dapat berkerja secara optimal dan bertanggung 

jawab sehingga secara tidak langsung mendorong karyawan untuk bekerja secara 

kreatif dalam mengembangkan cara-cara untuk mencapai tujuan. 

e. Untuk Merayakan 

Dengan adanya pemberian penghargaan yang masing-masing individu raih, dapat 

memberikan semangat serta perasaan terikat pada organisasi. Penghargaan ini 

diberikan saat individu dapat mencapai target maupun memberi prestasi lebih 

kepada organisasi. 

f. Untuk Bisa Belajar 
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Dengan adanya pengukuran kinerja, maka organisasi mampu untuk lebih menilai 

seberapa baik kondisi dari organisasi, sehingga organisasi dapat belajar untuk 

mengatasi kinerja-kinerja yang kurang baik dan memperbaikinya. 

g. Untuk Mengembangkan 

Dengan adanya penilaian kinerja, organisasi mampu untuk menilai hal-hal yang 

perlu diperbaiki, dengan adanya hal tersebut mendorong organisasi untuk 

menghasilkan cara-cara yang dikembangkan oleh organisasi. 

2.5  Sistem Pegukuran Kinerja 

Kriteria pengukuran kinerja menurut Cascio (2003) dikemukakan sebagi berikut: 

a. Relevan: Relevan disini berarti bahwa memiliki keterkaitan yang kuat 

antara tujuan dengan standar yang ditetapkan organisasi. Lalu memiliki 

keterkaitan yang jelas antara elemen suatu pekerjaan dengan penilaian 

yang telah ditetapkan. 

b. Sensitivitas: sensitivitas disini berarti bahwa memiliki kemampuan 

membedakan pegawai yang efektif maupun sebaliknya. 

c. Realibilitas: Berarti bahwa memiliki penilaian yang konsisten, dengan kata 

lain berarti memiliki hasil penilaian yang sama meskipun dinilai dengan 

orang yang berbeda. 

d. Akeseptabilitas: Berarti bahwa perancangan dan pengukuran kinerja 

mampu diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang akan 

menerapkannya. 

e. Praktis: Berarti bahwa penilaian kinerja dapat dengan mudah dipahami 

oleh pihak-pihak yang akan melakukan penilaian kinerja tersebut. 

 Casio dan Noe et al (2003) menyatakan bahwa penilaian kinerja harus didesain 

sedemikian rupa.  

Berarti harus benar-benar berkaitan dengan apa yang pegawai kerjakan. 
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2.6  Human Resource Scorecard 

Definisi Human Resource Scorecard menurut pendapat Gary Dessler (2006) 

adalah alat  yang berfungsi untuk mengukur dan menilai tingkat efektivitas serta 

efisensi dari fungsi human resource khususnya dalam membentuk perilaku 

karyawan yang sesuai, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Riana & Endah (2009) mengungkapkan bahwa definisi dari human resource 

scorecard adalah modifikasi dari alat pengukuran kinerja yang benrama balance 

scorecard. Balance scorecard ini sering digunakan pada perusahaan yang memiliki 

strategi jangka panjang serta hubungan atau koneksi yang jelas pada tujuan 

bisnisnya. 

Pendapat yang lain datang dari Nurman (2008) dimana Human Resource 

Scorecard didefinisikan sebagai alat untuk mengukur maupun mengatur fungsi 

Human Resource yang bertujuan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

2.7  Manfaat Human Resource Scorecard 

Human resources scorecard memiliki manfaat dalam 

implementasinya di perusahaan sebagai alat ukur kinerja dan beberapa hal 

dibawah ini menurut Brian & Dave (2009):  

a. Adanya Human Resource Scorecard mampu membedakan secara kuat 

antara Human Resource do ables dengan human resource deliverable. 

Deliverable disini berarti  diartikan dapat mempengaruhi kelangsungan 

strategi, sebaliknya do able berarti tidak mempengaruhi. Contohnya 

perusahaan menetapkan kebijakan yang mampu membuat perilaku 

karyawan ke arah yang membantu implementasi strategi yang telah 

ditetapkan 

 

b. Mampu mengelola serta mengendalikan biaya pada divisi sumber daya 

manusia sehingga dapat mengendalikan biaya bagi perusahaan, namun 

dengan efektivitas biaya yang diciptakan, divisi sumber daya manusia 

harus mampu menciptakan nilai. Dengan kata lain Human Resource 

Scorecard membantu manajer SDM untuk dapat menghapus biaya-
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biaya yang kurang tepat lalu membantu mempertahankan inventasi 

yang tepat dengan manfaat yang diharapkan. 

 

c. Human resources scorecard diharapkan dapat mengukur leading 

indicator yaitu dimana strategi yang diterapkan mampu menghubungkan 

keputusan serta system sumber daya manusia yang deliverable, sehingga 

selanjutnya menjadi pendorong bagi kinerja perusahaan. 

 

d. Human Resource scorecard membantu para professional untuk dapat 

mengelola tanggung jawab srtategi mereka secara efektif. Hal ini 

dikarenakan Human Resource Scorecard  dapat mendorong SDM secara 

tepat untuk melihat keputusan yang diambil dapat mempengaruhi 

keberhasilan implementasi dari strategi yang dimiliki oleh perusahaan. 

Human Resource Scorecard mampu memperkuat focus manajer terhadap 

strategi yang ada hal ini dikarenakan human resource scorecard 

mendorong manajer untuk berfikir secara sistematis terkait dengan strategi 

yang ada. 

  

e. Human Resource Scorecard mampu meningkatkan fleksibelitas yang 

dimiliki perusahaan dalam perubahan. Ketika strategi berkembang maka 

perusahaan perlu bergerak kea rah yang berbeda. Human Resource 

Scorecard mampu memunculkan fleksibelitas hal ini dikarenakan human 

resourcescorecard berfokus kepada strategi perusahaan dimana strategi 

tersebut secara periodic dapat berubah. Karena alasan ini dapat menjadi 

ukuran yang dapat diterima oleh para manajer. 

 

2.8  Analitical Hierarcy Process 

Analytical Hierarcy Process adalah salah satu metode untuk 

memecahkan situasi yang rumit serta tidak terstruktur kedalam urutan 

hierarki dengan cara memberikan nilai secara subjektif, nilai yang 
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diberikan adalah nilai kepentingan antara variambel satu dengan variabel 

yang lain. 

Ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami saat menggunakan 

metode AHP ini yaitu sebagai berikut: 

a. Membuat susunan hierarki: yaitu dengan mengelompokan dan 

memecah elemen pendukung dan penyusunnya secara berurutan lalu 

mengabungkannya. 

b. Penilaian kriteria dan alternative: yaitu dengan melakukan 

perbandingan secara berpasangan. Skala 1 sampai dengan skala 9 

dapat dipakai untuk perbandingan ini yang dikenal dengan 

perbandingan Saaty. Perbandingan Saaty dapat diukur sebagai berikut 

 

Tabel 2.1 Skala Penilaian Perbandingan Pasangan 

Intensitas 
Kepentingan 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang 

lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen 

lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan 

Kebalikan Jika aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan dengan 

aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya dibandingkan 

dengan i 

 

c. Menentukan prioritas: yaitu dengan menyesuaikan penilaian yang telah 

ditentukan untuk menghasilkan urutan prioritas dan bobot. Hasil 

perhitungan bobot serta prioritas didapatkan melalui perhitungan 

penyelesaian persamaan matematika. 

 



 
26 

 

d. Menetapkan Konsistensi logis: yaitu dimana objek yang ditetapkan 

dinilai sesuai dengan relevansi dan keragaman. Lalu dapat menyangkut 

pada tingkat hubungan antar objek yang sudah didasarkan pada kriteria 

tertentu. 

 

Metode Analytical Hierarcy Process dapat digambarkan sebagai model 

perilaku yang politis, maksudnya adalah metode Analytical hierarcy 

process melakukan pendekatan kolektif dari pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh individu. 

Adapun kelebihan dari metode Analytical Hierarcy Process tersebut 

adalah: 

a. Struktur tersusun secara bertingkat atau berbentuk  hirarki, berdasarkan 

kriteria yang dipilih, hingga pada subkriteria yang paling detail. 

b. Memperhitungkan validitas dan alternatif yang dipilih oleh para 

pengambilan keputusan. 

c. Memperhitungkan daya tahan dari hasil atau output apakah hasil 

tersebut cukup sensitive dengan pengambilan keputusan yang diambil. 

Metode Analytical hierarcy process  tentunya mampu  memecahkan 

masalah yang dianggap rumit dan kompleks namun mampu 

diselesaikan  berdasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap 

elemen dalam susunan hirarki. 

Adapun langkah yang harus dilakukan dalam metode analytical 

Hierarcy Process adalah sebagai berikut: 

a. Langkah pertama yaitu dengan mendefinisikan masalah yang ada lalu 

menentukan solusi apa yang dibutuhkan, kemudian menyusun secara 

bertingkat masalah yang sedang dihadapi. Dalam menyusun hierarki 

yang diprioriaskan adalah tujuan sehingga ditempatkan pada level 

paling atas. 

b. Langkah yang kedua yaitu dengan melakukan penentuan prioritas 

elemen atau variabel  yaitu dengan melakukan perbandingan secara 
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berpasang pasangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Perbandingan ini tentunya diisi dengan bilangan yang dapat 

menunjukan persentase kepentingan relatif terhadap elemen lainnya 

c. Langkah yang ketiga adalah sintesis yaitu dimana terjadi penjumlahan 

nilai-nilai yang ada pada kolom matriks, lalu setelah menjumlahkan 

nilai langkah selanjutnya mendapatkan normalisasi matriks dari hasil 

pembagian nilai kolom dengan total kolom yang bersangkutan. Dan 

yang terakhir adalah menjumlahkan nilai pada tiap baris dan 

membaginya dengan jumlah elemen sehingga didapatkannya nilai 

rata-rata. 

d. Mengukur Konsistensi 

Konsistensi yang dihasilkan dari perhitungan ini harus mendapatkan 

nilai yang baik. Karena keputusan yang baik dihasilkan dari 

konsistensi yang baik, jika konsistensi yang dihasilkan rendah, maka 

keputusan yang dihasilkan kurang baik. Konsistensi didapatkan dengan 

cara sebagi berikut: 

- Mengalikan tiap nilai pada setiap kolom pertama dengan prioritas 

relatif elemen pertama, dan seterusnya hingga pada baris dan kolom 

yang terakhir. 

- Menjumlahkan setiap baris 

- Hasil penjumlahan pada baris dibagi dengan elemen prioritas relatif 

yang bersangkutan 

- Jumlahkan hasil dari pembagian di atas dengan banyaknya elemen 

yang ada, hasilnya disebut λ maks 

e. Hitung Consistency Index (CI) dengan rumus : 

CI = (λ maks-n)/n 

Di mana n = jumlah elemen 

f. Hitung Rasio Konsistensi/Consistency Ratio (CR) dengan rumus : 

CR = CI/RC 

Di mana CR = Consistency Ratio 

           CI  = Consistency Index 
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           IR  = Indeks Random Consistency 

g. Memeriksa konsistensi pada hierarki. Jika nilai yang didapatkan 

melebihi  10%, maka penilaian data harus diperbaiki. Namun jika rasio 

konsistensi (CI/IR) memiliki/menunjukan nilai kurang atau sama 

dengan 0,1, maka hasil perhitungan tersebut dinyatakan adalah 

benar/konsisten. 

Daftar Indeks Random Konsistensi (IR) bisa dilihat dalam Tabel 2 

Tabel 2.2 Daftar Indeks Random Konsistensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Kusrini.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran Matriks Nilai IR 

1,2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Metode Hasil 

1. Ramadhan, Dkk. 

(2013) 

(Perancangan dan 

Pengukuran Kinerja 

Sumber Daya 

Manusia Dengan 

Metode Human 

Resources 

Scorecard (HRSC) 

(Studi Kasus PG. 

Krebet Baru, 

Bululawang)) 

Metode AHP 

(Analytical 

Hierarchy Process), 

Scoring Sytem 

dengan Metode 

OMAX (Objective 

Matrix), Metode 

Human Resources 

Scorecard. 

kinerja Divisi SDM dan 

Umum secara keseluruhan 

sudah mencapai performa 

yang diharapkan karena 

berada pada kategori hijau, 

yang mengindikasikan 

secara keseluruhan 

indikator kinerja sudah 

mencapai target yang telah 

ditetapkan. Sedangkan 

hasil pengukuran kinerja 

dari program inisiatif 

diperoleh hasil terdapat 8 

program inisiatif yang 

termasuk dalam kategori 

hijau, 5 program inisiatif 

yang termasuk dalam 

kategori kuning, dan 

kategori merah sebanyak 1 

program inisiatif.  

2. Handoko (2017) 

(Analisis 

Pengukuran Kinerja 

Sumber Daya 

Manusia 

Menggunakan 

Metode Human 

Resource Scorecard 

dan Analitical 

Hierarcy Process) 

(Studi Kasus di PT. 

REFI Chemical 

Industry)) 

Metode AHP 

(Analytical 

Hierarchy Process) 

Kinerja keseluruhan SDM 

sudah mencapai hasil yang 

diharapkan karena sudah 

mencapai pada kategori 

hijau, yang 

mengindikasikan secara 

keseluruhan indicator 

inerja sudah mencapai 

target yang telah 

ditetapkan. Sedangkan 

hasil pengukuran kinerja 

dari program aktivitas 

diperoleh hasil terdapat 14 

program aktivitas yang 

sudah masuk dalam 

kategori hijau dan 7 

program inisiatif yang 

termasuk pada kategori 

kuning. 
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2.10 Kerangka Pikir 

 

 

 

  

 

Strategy Map 

Pengukuran Kinerja dengan 

Human Resource Scorecard 

Perspektif Finansial 
Perspektif Customer Perspektif Internal 

Business 
Perspektif Learning & 

Growth 

Program Inisiatif 

Strategy Objective 

Aktivitas 

 

 

 bobot kepentingan masing-

masing perspektif 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, 

digambarkan  proses dalam pembuatan 

penelitian ini, dimana pada awalnya 

menentukan KPI yang disesuaikan dengan 

strategi perusahaan yang mencangkup ke-4 

perspektif yaitu perspektif learning & 

growth, internal business, customer dan 

finansial. Setelah membuat KPI langkah 

selanjutnya adalah menidentifikasi strategi 

objektif, program inisiatif dan aktivitas, 

setelah itu membuat strategy map yang 

disesuaikan dengan strategi objektif 

perusahaan, dan yang terakhir adalah 

menghitung masing-masing bobot 

kepentingan tiap perspektif menggunakan 

metode Analytical Hierarcy Process (AHP). 
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2.11  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional yang dikemukakan oleh Sugiyono (2015) berisi bahwa suatu 

atribut atau sifat ataupun nilai dari suatu objek maupun aktivitas yang ditetapkan oleh 

penulis untuk dipelajari serta diambil kesimpulannya. 

Tabel 2.4 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Indikator 

1 Kinerja Kinerja adalah tingkat 

kemampuan sesorang dalam 

melakukan suatu pekerjaan 

untuk mencapai target dan 

tujuan dari sebuah organisasi 

maupun perusahaan. 

1. Kualitas Kerja: 

a. Membuat daftar rincian 

pekerjaan yang diberikan 

b. Memiliki metode kerja 

yang mudah dan efektif 

demikelancaran 

pekerjaan 

c. Dapat menentukan 

pengambian keputusan 

yang dimiliki oleh 

pekerjaannya sendiri. 

b. Semangat Kerja 

1. Memiliki tanggung 

jawab kerja seperti 

contoh dalam 

halketepatan waktu  

2. Dapat menyelesaikan 

pekerjaan tepat pada 

waktunya 

3. Pekerjaan dilakukan 

dengan penuh ketelitian 

dan tanggung jawab 

c. Prestasi Kerja 

1. Dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan 

rencana dan target kerja 

2. Dapat menyelesaikan 

pekerjaan  melebihi 

target yang diberikan. 

 

2 Perspektif 

Keuangan 

 

1. Strategy Objective 

- Peningkatan penyerapan 

biaya pada Divisi SDM 

2. Program Inisiatif 

- Mengefektivitaskan 

a.  Membuat training 

need analysis 
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Biaya pelatihan Tenaga 

kerja 

3 Perspektif 

Pelanggan 

 

1. Strategy Objective 

- Peningkatan kepuasan 

pegawai Peningkatan 

komitmen pegawai 

2. Program Inisiatif 

- Meningkatkan 

kecepatan layanan 

 

a.   Segera merespon 

keluhan Tenaga kerja 

 

4 Prespektif  

Internal Bisnis 

 

1. Strategy Objective 

- Peningkatan quality 

relationship 

2. Program Inisiatif 

- Meningkatkan 

intensitas pertemuan 

formal 

- Mengadakan 

pertemuan informal . 

a.   Rapat rutin internal 

divisi 

b.  Rapat bulanan antar 

divisi  

c. Mengadakan Family 

gathering 

 

5 Prespektif 

Pembelajaran 

dan 

Pengembangan 

 

1. Strategy Objective 

- Mengembangkan 

organisasi secara 

efektif dan efisien. 

2. Program Inisiatif 

      - Peningkatan Soft skill 

karyawan 

       - Peningkatan Hard Skill 

karyawan  

a. Mengadakan seminar 

dan diskusi umum 

b.  Melakukan berbagai 

pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


