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RINGKASAN 

 

SOFYAN DWI WISNU PUTRA. SKRIPSI mengenai Pengukuran Kinerja Manajemen 

Strategik Balanced Scorecard pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo di Daerah 

Sukolilo, Surabaya (di bawah bimbingan Dr. Ir. Mimit Primyastanto, MP dan Dr. Ir 

Nuddin Harahab, MP). 

 

 

 Dalam era globalisasi saat ini, tantangan dan ancaman luar seperti MEA 
(Masyarakat Ekonomi ASEAN) menuntut sebuah usaha berubah menjadi lebih baik 
dan mampu bersaing dengan usaha lain di luar Indonesia. Salah satunya adalah 
Usaha Kecil Menengah (UKM). Agar dapat menghadapi MEA, maka UKM 
membutuhkan pengukuran kinerja Balanced Scorecard. Berdasarkan atas kebutuhan 
tersebut maka penelitian mengenai pengukuran kinerja manajemen strategik 
Balanced Scorecard pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo yang berkecimpung 
dalam usaha krupuk olahan hasil laut dilaksanakan. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan pengukuran kinerja manajemen 
strategik Balanced Scorecard dalam mengukur serta mengetahui kinerja dengan 
tahap-tahap yang sesuai beserta hasil per tahapan yang sesuai dengan UKM dan 
melakukan interpretasi hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja 
atau ukuran per perspektif Balanced Scorecard sebagai acuan dalam menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  
 
 Penelitian ini dilaksanakan di UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo pada 14 Maret 

2016 hingga 13 Mei 2016 dengan metode penelitian deskriptif – eksplanatif. Metode 

deskriptif lebih mendeskripsikan variabel dari penelitian yang dilakukan di UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo. Sedangkan metode penelitian eksplanatif digunakan 

untuk mengetahui relasi antar perspektif Balanced Scorecard untuk menyokong 

kemajuan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dalam menghadapi MEA. Selain itu, 

penelitian ini juga berfungsi dalam mengetahui kinerja dengan mengukur ukuran-

ukuran atau indikator kinerja pada perspektif finansial, perspektif pelanggan, 

perspektif bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

 
 Hasil yang diperoleh adalah perspektif finansial yang memiliki total skor 22,18. 

Perspektif pelanggan memiliki total skor sebesar 12,11. Sedangkan, perspektif bisnis 

internal memiliki total skor sebesar 40,42, dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan yang memiliki total skor sebesar 22,47. Hasil total skor perspektif 

sebesar 97,18. Hal ini menunjukkan bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

digolongkan dalam kondisi “Sangat Sehat” dengan kategori AAA.  

 

 Berdasarkan hasil tersebut maka saran yang dapat diberikan untuk UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo seperti menerapkan strategi beserta program kerja 
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yang disusun untuk meningkatkan kinerja di dalam masing-masing indikator kinerja 

untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), melakukan pembangunan 

rumah produksi agar terhindar dari biaya sewa lahan, melakukan pembukuan secara 

teratur per bulan dan per tahun agar dapat memberikan manfaat yang berupa 

informasi posisi keuangan yang dimiliki.  
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Surat At – Taubah ayat 105 : 

 

 

 Artinya : 

  Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

 orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

 kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

 diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 

 Surat Al-Baqarah ayat 148 : 

 

 Artinya : 

  Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 

 kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di 

 mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian 

 (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
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 Berdasarkan firman Allah SWT yang termaktub pada Al-Quran yaitu pada surat 

At-Taubah ayat 105 dan Surat Al-Baqarah ayat 148, seseorang diperintahkan untuk 

bekerja dan berusaha. Akan tetapi, bekerja tersebut haruslah bekerja di dalam 

kebaikan. Pada surat At-Taubah ayat 105, Allah SWT berfirman untuk menyuruh 

orang-orang untuk bekerja. Dalam hasil yang telah dicapai, maka Allah SWT, Rasul-

Nya dan orang mukmin akan menilai pekerjaan seseorang tersebut. Allah SWT, 

Rasul-Nya, dan orang mukmin akan menilainya dengan sangat akurat dan akan 

memberikan berita mengenai penilaian yang telah dilakukan oleh Allah SWT dan 

Rasul-Nya beserta orang mukmin kepada seseorang yang dinilai. 

 Dihubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 148, seseorang umat baik dari 

etnis, agama, serta kepercayaan apapun diperintahkan oleh Allah SWT untuk 

bersaing dalam kebaikan. Persaingan tersebut dapat mencakup persaingan dalam 

bekerja ataupun persaingan dalam ibadah. Hal tersebut dikarenakan sesungguhnya 

persaingan dan perbuatan yang telah dilakukan akan dipertanggung jawabkan di 

akhirat kelak. Dan apabila bersaing dalam kebaikan, maka kebaikan yang telah 

dilakukan akan memberikan banyak manfaat yaitu akan memberikan ketentraman di 

dunia serta di akhirat dan memberikan banyak pahala kepada diri seseorang yang 

pada akhirnya pahala tersebut akan dibawa ke hadapan Allah SWT saat hari kiamat.  

 Pada kehidupan saat ini, seseorang diperintahkan untuk bekerja dan bersaing 

terutama pada saat MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dicetuskan. Seluruh 

masyarakat yang berada di regional ASEAN harus bekerja dengan semangat terbaik 

dan bersaing atau berlomba-lomba dalam kebaikan yang tersirat pada persaingan 

keunggulan produk, ekspor, impor, dan lainnya untuk mengunggulkan bangsanya. 

Selain itu, dalam setiap pekerjaan yang telah mereka lakukan akan dilakukan 

penilaian oleh pemilik perusahaan dan negara. Hal tersebut membuktikan bahwa 
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korelasi antara Al-Quran terutama pada surat At-Taubah ayat 105 dan surat Al-

Baqarah ayat 148 dengan kehidupan di dunia nyata sangat benar. Dan pedoman surat 

dan ayat di Al-Quran harus menjadi sebuah landasan di dalam kebaikan dan perilaku 

kita sehari-hari terutama dalam menghadapi persaingan MEA (Masyarakat Ekonomi 

ASEAN) saat ini.  

 Dalam era globalisasi saat ini, tantangan dan ancaman luar seperti MEA 

(Masyarakat Ekonomi ASEAN) menuntut sebuah usaha berubah menjadi lebih baik 

dan mampu bersaing dengan usaha lain di luar Indonesia. Salah satunya pada usaha 

bidang perikanan seperti Usaha Kecil Menengah atau UKM. 

 Menurut Sunardi dan Djazuli (2015), MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau 

AEC (ASEAN Economic Community) memiliki empat komponen penting yaitu: (1) 

ASEAN merupakan pasar tunggal dan berdasar produksi tunggal dengan didukung 

aliran bebas barang, investasi, jasa, aliran modal yang bebas, serta tenaga kerja yang 

tersertifikasi. (2) ASEAN merupakan kawasan berdaya saing tinggi yang memiliki 

perlindungan konsumen, peraturan kompetisi, pengembangan infrastruktur, 

perpajakan dan e-commerce, serta hak kekayaan intelektual. (3) ASEAN merupakan 

kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi secara merata dengan unsur 

pengembangan usaha kecil serta menengah. (4) ASEAN merupakan kawasan 

dengan integrasi penuh terhadap perekonomian sedunia. Untuk menciptakan MEA 

maka seluruh negara yang berada pada regional ASEAN harus melakukan 

pembebasan terhadap jasa, perdaguiangan barang, tenaga kerja tersertifikasi, 

investasi, serta arus modal yang lebih bebas. 

 Selain itu, ASEAN merupakan regional dengan ranking ke-lima perdagangan 

dunia dalam pelayanan komersial setelah Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, 

dan German. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2001, ekonomi ASEAN 
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menyumbangkan 4,5% dari ekspor dunia dan 5,3% dari impor dunia (Denis dan Rahul, 

2004).  

 Menyikapi hal tersebut, maka Usaha Kecil Menengah atau UKM yang bergerak 

di bidang perikanan harus mampu bersaing di kancah MEA. Oleh karena itu, 

dibutuhkan pengembangan internal dalam sebuah usaha agar bisnis dan produk yang 

dihasilkan menjadi lebih berkualitas dari bisnis dan produk perikanan negara lain serta 

mampu bersaing.  

 Untuk mewujudkannya, diperlukan pengukuran kinerja manajemen strategik 

Balanced Scorecard atau pengukuran kinerja Balanced Scorecard pada sebuah UKM. 

Pendekatan Balanced Scorecard merupakan pendekatan modern di dalam 

penyusunan anggaran dengan hasil bahwa anggaran memiliki relasi dengan, visi, 

tujuan, serta strategi organisasi (Sunardi dan Djazuli, 2015). Sedangkan menurut 

Mulyadi dan Setyawan (2001), Balanced Scorecard merupakan ukuran kinerja 

komprehensif yang memiliki empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan yang 

digunakan dalam mengukur kinerja suatu organisasi di masa depan serta memotivasi 

manajer untuk meningkatkan kinerja ke empat perspektif agar kinerja keuangan 

memiliki jumlah yang besar dan sustainable. 

 Oleh karena itu, penelitian mengenai pengukuran kinerja Balanced Scorecard 

dilakukan di UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo yang memproduksi krupuk olahan 

hasil laut di daerah Sukolilo, Surabaya. Latar belakang dilakukannya penelitian di 

UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo karena UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

mengutamakan profit oriented dan didukung dalam pilar MEA. Pemilihan objek 

penelitian juga didasarkan atas UKM yang perlu berkembang dan merambah pasar 

internasional serta siap bersaing dengan UKM dan produk sejenis di wilayah 
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Surabaya dan luar negara Indonesia yang dapat berimbas pada kesejahteraan 

produsen atau pendiri UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. Masalah yang lainnya 

adalah bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo memiliki beberapa keterbatasan 

dalam hal pengetahuan dan akses mengenai peningkatan kualitas produk dan kinerja 

dan belum dapat mengantisipasi hal-hal yang diperlukan dalam menghadapi 

persaingan MEA.  

 Oleh karena itu, penelitian mengenai pengukuran kinerja Balanced Scorecard 

sangat penting dilakukan di UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo untuk mengetahui, 

mengevaluasi, mencapai kinerja dan mampu menghadapi persaingan sesuai dengan 

target yang diinginkan oleh UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo.  

 
1.2. Rumusan Masalah 

 Dalam skripsi mengenai Pengukuran Kinerja Manajemen Strategik Balanced 

Scorecard pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo di Daerah Sukolilo, Surabaya ini 

memiliki rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagamana dengan pengukuran kinerja manajemen strategik Balanced Scorecard 

beserta tahap-tahap, ukuran-ukuran dan hasil per tahapan dari pengukuran kinerja 

yang dilakukan? 

2. Apa intrepretasi dari hasil pengukuran kinerja manajemen strategik Balanced 

Scorecard yang dapat menjadi acuan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA)? 

 
1.3. Tujuan  

 Tujuan yang dibentuk dari skripsi mengenai Pengukuran Kinerja Manajemen 

Strategik Balanced Scorecard pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo di Daerah 

Sukolilo, Surabaya ini adalah : 
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1. Mendeskripsikan pengukuran kinerja manajemen strategik Balanced Scorecard 

dengan tahap-tahap, ukuran-ukuran, dan hasil per tahapan yang sesuai.  

2. Melakukan interpretasi dan analisis hasil pengukuran kinerja pada masing-masing 

indikator kinerja atau ukuran per perspektif Balanced Scorecard sebagai acuan 

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  

 
1.4. Kegunaan 

 Kegunaan yang dapat diperoleh dari skripsi yang berjudul Pengukuran Kinerja 

Manajemen Strategik Balanced Scorecard pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

di Daerah Sukolilo, Surabaya ini adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah 

Sebagai bahan kebijakan pembangunan usaha kecil menengah di Indonesia 

dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pemerintah terdiri atas : 

 Dinas Perikanan dan Kelautan  

  Sebagai bahan kebijakan dalam lisensi keamanan produk perikanan serta 

 pembangunan Usaha Kecil Menengah bidang perikanan. 

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

  Sebagai sarana pembuat kebijakan untuk ekspor dan impor produk perikanan 

 Usaha Kecil Menengah ke regional ASEAN sebagai implementasi dalam 

 mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

 Unit Pelaksana Teknis Makanan dan Minuman 

  Sebagai sarana pembuat kebijakan dalam pengemasan produk-produk 

 perikanan dari usaha kecil menengah ke regional ASEAN di dalam menghadapi 

 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 
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2. Kalangan Akademisi 

 Sebagai sumber referensi serta wawasan dalam melakukan pengukuran kinerja 

di bidang manajemen strategik yaitu Balanced Scorecard baik pada Usaha Kecil 

Menengah atau perusahaan. 

3. Usaha Kecil Menengah 

 Sebagai sarana informasi untuk perbaikan serta pengembangan usaha kecil 

menengah terutama UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dalam meningkatkan 

kualitas dan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

4. Perguruan Tinggi 

 Sebagai sumber dan sarana dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan 

pelopor pengukuran kinerja manajemen strategik Balanced Scorecard pada usaha 

kecil menengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Husen (2010) melakukan penelitian dengan menggunakan Balanced Scorecard 

pada Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK). Pada penelitian ini, menggunakan data 

primer serta sekunder dimana data primer menggunakan analisa perspektif 

pelanggan dengan menggunakan 61 orang pelanggan BBKK serta 60 orang pegawai 

BBKK. Sedangkan, data sekunder menggunakan laporan keuangan tahun 2008 serta 

2009. Balanced Scorecard menggunakan empat perspektif yaitu perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Pada perspektif keuangan dihasilkan nilai realisasi anggaran BBKK 

yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, realisasi anggaran sebesar 

Rp. 10.488.266.903,00. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 12.674.160.739,00. Pada 

tahun 2009 sebesar Rp.12.136.144.012,00. Untuk perspektif pelanggan 

mendapatkan nilai skor 3,68 yang dikategorikan memuaskan. Untuk perspektif bisnis 

internal, penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu proses inovasi, proses 

operasi, dan proses layanan purna jual. Untuk proses inovasi, mendapatkan skor 2,61 

yang dikategorikan cukup memuaskan. Untuk proses operasi mendapatkan skor 3,08 

yang dikategorikan cukup memuaskan. Dan untuk proses layanan purna jual 

mendapatkan skor 3,82 yang dikategorikan memuaskan. Pada perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan menggunakan komponen motivasi, pemberdayaan, 

serta keselarasan dengan hasil 2,73 yang dikategorikan cukup memuaskan, dan 

komponen kemampuan sistem informasi dengan hasil 3,32 yang dikategorikan cukup 

memuaskan. Dari keseluruhan skor tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penerapan Balanced Scorecard harus didukung dengan sosialisasi serta partisipasi. 
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Selain itu, peningkatan partisipasi karyawan harus ditingkatkan dengan sosialisasi 

data scorecard BBKK. Di samping itu, penyusun Balanced Scorecard harus 

menerapkan strategi BBKK sesuai dengan Balanced Scorecard yang telah disusun 

serta menerapkan pelatihan dan pengembangan pada pegawai sesuai dengan 

kompetensi masing-masing pegawai.  

 Yayulivo (2007) melakukan penelitian analisis kinerja dengan Balanced 

Scorecard di PT Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Genteng. Hasil skor yang 

didapatkan adalah 73,9% yang memiliki kategori cukup baik. Pada penelitiannya 

menggunakan empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada 

perspektif finansial memiliki skor sebesar 39%, perspektif pelanggan memiliki skor 

sebesar 7%, perspektif bisnis internal sebesar 9,4%, dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan sebesar 18,5%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank 

Perkreditan Rakyat Nusamba Genteng memiliki kemampuan di dalam melaksanakan 

fungsi intermediator dan mitra usaha masyarakat desa. Sedangkan secara internal, 

aspek pendukung serta proses operasional disimpulkan cukup efisien.  

 
2.2. Landasan Teori  

2.2.1. Konsep Pengukuran Kinerja 

  Pengukuran kinerja atau penilaian kinerja merupakan penentuan berkala 

mengenai efektivitas operasional sebuah personel, bagian organisasi, serta 

organisasi yang berdasarkan standar, kriteria, serta sasaran yang ditetapkan 

sebelumnya. Pengukuran kinerja merupakan penilaian atas perlakuan karyawan di 

dalam melaksanakan peran di organisasi. (Mulyadi dan Setyawan, 2001). 
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  Pengukuran kinerja memiliki tujuan untuk memotivasi personel di dalam 

mencapai sasaran organisasi serta menuruti standar perilaku yang ditetapkan 

sebelumnya supaya dapat menghasilkan tindakan serta hasil yang diinginkan oleh 

organisasi. Standar perilaku berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang 

dituangkan dalam program, anggaran organisasi, serta rencana strategik. 

Pengukuran kinerja juga digunakan dalam merangsang dan menegakkan perilaku 

yang diinginkan serta menekan perilaku yang tidak pantas melalui umpan balik hasil 

kinerja pada waktunya serta penghargaan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik 

(Mulyadi dan Setyawan, 2001).  

 
2.2.2. Manfaat Pengukuran Kinerja  

Menurut Mulyadi dan Setyawan (2001), pengukuran kinerja dilakukan untuk : 

1. Membantu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

penghargaan personel seperti pemberhentian, promosi, serta transfer. 

2. Mengelola operasi sebuah organisasi dengan efektif dan efisien dengan 

menggunakan pemotivasian personel secara maksimum. 

3. Menyediakan suatu dasar untuk mendistibusikan penghargaan 

4. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan serta pengembangan serta sebagai 

penyedia kriteria seleksi serta evaluasi program pelatihan personel. 

 
2.2.3. Manajemen Strategik  

 
  Manajemen strategik merupakan sebuah rangkaian keputusan serta kegiatan 

manajerial (Wheelen dan Hunger, 2004 dalam Solihin, 2012) yang dihasilkan 

berdasarkan proses formulasi serta pengimplementasian rencana (Pearce dan 

Robinson, 2005 dalam Solihin, 2012) yang memiliki untuk tujuan menggapai 

keunggulan kompetitif. Di dalam manajemen strategik juga terdapat fungsi-fungsi 
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manajemen. Menurut Suci (2009), fungsi manajemen terdiri atas planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), leading atau actuating (proses 

menjalankan), dan controlling (pengendalian).  

  Manajemen strategik sukses diterapkan di tahun 1990-an karena banyak 

perusahaan berskala besar mendapatkan manfaat penerapan manajemen strategik 

karena konsep manajemen strategik memberikan penekanan pada skenario masa 

depan yang paling mungkin dicapai dengan strategi kontinjensi pada tiap skenario. 

Dalam hal ini, rencana strategis lima tahunan dirubah serta diganti dengan pemikiran 

strategis pada tiap jenjang organisasi yang dilakukan sepanjang tahun. Selain itu, di 

dalam pelaksanaan manajemen strategik ini selalu mengedapankan keterlibatan 

manajer dari level yang lebih rendah serta personel kunci dalam pengembangan 

rencana strategis. Hal tersebut memiliki tujuan supaya rencana strategi yang telah 

dibuat akan mendapatkan komitmen secara luas dari sumber daya manusia 

perusahaan (Solihin, 2012). 

 
2.2.4. Model Manajemen Strategik Kaplan Norton (Model Manajemen Strategik 

Balanced Scorecard) 

 Model manajemen strategik ini diusung oleh Kaplan dan Norton pada tahun 

1996 dengan nama The Balanced Scorecard. Model manajemen strategik ini 

mengedepankan perusahaan agar mengembangkan strategi yang dapat diukur 

sumbangannya dengan pencapaian tujuan melalui hubungan sebab-akibat. Model 

Balanced Scorecard berpendapat apabila strategi yang dikembangkan perusahaan 

dapat diukur maka perusahaan akan mempu untuk melaksanakan dengan baik 

strategi yang telah dibuat (Kaplan dan Norton, 1996 dalam Solihin, 2012). 
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  Pada pengukuran menggunakan Balanced Scorecard tidak hanya melihat dari 

aspek finansial saja. Hal tersebut diakibatkan bahwa ukuran aspek finansial sudah 

tidak memadai karena ukuran finansial hanya menceritakan beberapa hal yang telah 

dilewati perusahaan (ukuran finansial hanya memakai data-data keuangan historis) 

dan hanya sebagai output kinerja perusahaan (lag indicators). Oleh karena itu, harus 

dilihat performance drivers yang mendukung kemajuan perusahaan di masa yang 

akan datang. Selain itu, pada era globalisasi ini perusahaan tidak boleh melihat aset 

berwujud yang dimiliki perusahaan saja namun juga harus memperhatikan aset tidak 

berwujud seperti hubungan baik dengan pelanggan, merek perusahaan, dan 

karyawan yang berpengetahuan serta inovatif. Pada model manajemen strategik ini 

terdapat empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 

bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Solihin, 2012). 

 
2.2.5. Balanced Scorecard 

  Berdasarkan Kaplan dan Norton (1992), Balanced Scorecard adalah suatu 

perangkat pengukuran yang memberikan pandangan bisnis kepada manajer puncak 

secara cepat dan komprehensif. Pada Balanced Scorecard terdapat pengukuran 

finansial yang menginformasikan hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan. 

Selain itu, perspektif finansial dilengkapi dengan pengukuran operasional pada 

kepuasan pelanggan, proses-proses internal, serta aktivitas-aktivitas perbaikan dan 

inovasi organisasi. Pengukuran operasional merupakan poros penggerak dari kinerja 

keuangan masa depan.   

  Menurut Syariati et al (2009), Balanced Scorecard adalah konsep manajerial 

yang diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton dengan konsep yang 

mengintegrasikan pada ukuran-ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan 
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berdasarkan kenyataan mengenai ukuran finansial yang tidak dapat dijadikan sebagai 

alat yang utama dalam pengukur kinerja perusahaan. Namun harus disinergikan 

dengan alat nonfinansial untuk mendapatkan hasil pengukuran serta umpan balik 

kinerja yang maksimum.  

  Balanced Scorecard atau BSC merupakan alat manajemen kinerja 

(performance management tool) yang berfungsi dalam membantu organisasi dalam 

menterjemahkan visi serta strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan beberapa 

kumpulan indikator non-finansial serta finansial yang terjalin dalam hubungan sebab-

akibat (Suwardi L. dan Prima Biromo, 2007 dalam Solihin, 2012). Sedangkan menurut 

Mulyadi (2001) dalam Syariati et al (2009), Balanced Scorecard merupakan alat ukur 

strategis yang komprehensif meliputi pola manajemen strategis.  

 Balanced Scorecard terdiri atas dua kata yaitu scorecard atau kartu skor dan 

balanced yang memiliki arti berimbang. Kartu skor merupakan kartu yang digunakan 

dalam mencatat skor hasil sebuah kinerja pada organisasi atau skor individu. 

Balanced menunjukkan mengenai kinerja organisasi serta individu  yang diukur 

seimbang dari aspek keuangan serta non keuangan, jangka panjang, dan jangka 

pendek (Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal Kementerian 

Keuangan, 2010 dalam Solihin, 2012). 

 
2.2.6. Perspektif pada Balanced Scorecard 

 
A. Perspektif Finansial 

  Dalam merubah organisasi menjadi wealth-creating institution, diperlukan 

keunggulan dalam bidang keuangan. Pada perspektif finansial, terdapat ukuran 

kinerja keuangan yang menunjukkan sebuah strategi, sasaran strategik, inisiatif 

strategik, serta implementasinya mampu menyerahkan kontribusi di dalam 
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menghasilkan laba bagi perusahaan. Ukuran kinerja keuangan dapat berupa 

profitabilitas, shareholder value, dan pertumbuhan (Mulyadi dan Setyawan, 2001). 

B. Perspektif Pelanggan 

  Menurut Mulyadi dan Setyawan (2001), kepentingan pelanggan 

dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu : 

1. Waktu 

 Waktu yang menjadi prioritas utama pelanggan adalah lead time atau 

merupakan waktu yang diperukan oleh perusahaan dalam memenuhi 

keinginan konsumen. Untuk produk yang telah ada, lead time diukur mulai dari 

pemesanan produk hingga produk berada di konsumen. Sedangkan untuk 

produk baru, lead time merupakan waktu yang dibutuhkan dari produk yang 

berada ada tahap pembuatan hingga pertama kali produk dikirimkan ke 

pelanggan.  

2. Kualitas 

 Kualitas diukur dari tingkat produk cacat yang dikembalikan pelanggan, 

ketepatan waktu pengiriman produk ke konsumen, serta perkiraan pengiriman 

produk yang dilakukan perusahaan 

3. Kinerja serta Layanan 

 Integrasi antara kinerja serta pelayanan merupakan cerminan atas 

kemampuan produk dalam menciptakan nilai pelanggan (Mulyadi dan 

Setyawan, 2001). Kinerja serta layanan diukur dengan adanya jumlah 

pelanggan lama yang bertahan serta bertambahnya pelanggan baru. Selain 

itu juga diukur dari jumlah komplain yang diterima dari pelanggan. 
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4. Biaya 

 Untuk seorang pelanggan, biaya produk yang ditentukan produsen 

merupakan harga yang harus dibayarkan ke penjual dan harga tersebut 

adalah salah satu komponen biaya untuk pelanggan. Selain harga, pelanggan 

masih harus mengeluarkan biaya penerimaan, permbiayaan, pengerjaan 

kembali serta pemesanan. Oleh karena itu, terkadang pelanggan lebih memilih 

produk yang memiliki harga beli tinggi dari harga pasar akan tetapi memiliki 

total biaya yang rendah karena produk yang dibeli bebas cacat sehingga 

secara otomayis menghilangkan biaya-biaya penerimaan, inspeksi, scrap, 

rusak dalam penyimpanan serta pengerjaan kembali (rework).  

C. Perspektif Bisnis Internal 

  Menurut Ciptani (2000), kinerja perusahaan pada perspektif pelanggan 

berasal dari proses bisnis internal yang dapat menjadi penentu kepuasan 

pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus berfokus pada tiga proses yaitu : 

1. Proses Inovasi 

 Proses inovasi merupakan proses penting yang terdapat efisiensi, 

efektivitas, dan ketepatan waktu yang mendorong terjadinya efisiensi biaya di 

proses penciptaan nilai tambah pelanggan. Proses inovasi dibagi menjadi dua 

yaitu pengukuran terhadap aksi inovasi yang bersifat penelitian dasar serta 

terapan dan pengukuran pada proses pengembangan produk.  

2. Proses Operasi 

 Pada proses operasi, pengukuran dilakukan pada tiga aspek yaitu process 

cost measurement, time measurement, dan quality process measurement. 
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 Pengukuran terhadap efisiensi biaya proses produksi (process cost 

 measurement) 

  Merupakan pengukuran atas jumlah biaya yang dikeluarkan dalam 

menghasilkan produk. Sistem ini membantu dalam mengakumulasi 

keseluruhan biaya pada proses operasi.  

 Pengukuran terhadap efisiensi waktu yang dibutuhkan (time 

 measurement) 

  Pengukuran atas efisiensi waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan 

produk memiliki kaitan dengan keseluruhan waktu yang dibutuhkan dalam 

menghasilkan produk hingga produk siap untuk dipasarkan dan dijual. 

Pengukuran dilakukan dengan rumus dibawah ini : 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

 Pengukuran atas kualitas proses produksi (quality process 

 measurement) 

  Pengukuran atas kualitas proses produksi dapat berupa pengukuran 

atas tingkat kerusakan produk dari proses produksi, perbandingan produk 

bagus yang dihasilkan terhadap produk bagus yang masuk ke dalam 

proses, bahan buangan (waste), bahan sisa (scrap), besar angka 

pengerjaan kembali (rework), besar tingkat pengembalian barang dari 

pelanggan, dan kesesuaian prosentase kualitas proses atas statistical 

process control.  

3. Pelayanan Purna Jual 

  Pengukuran ini merupakan pengukuran yang berpengaruh atas tingkat 

kepuasan pelanggan. Pengukuran ini dapat berupa pengukuran aktivitas 
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reparasi serta garansi, proses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan 

pada transaksi penjualan yang dilakukan dengan sistem kredit, serta 

perlakuan atas produk yang rusak atau cacat.  

D. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  

 Pada pengukuran kinerja perspektif pembelajaran serta pertumbuhan, 

penentuan sasaran strategik dapat berupa kompetensi serta komitmen personel, 

ketersediaan prasarana, sarana, serta teknologi (Mulyadi dan Setyawan, 2001). 

 
2.2.7. Keunggulan Balanced Scorecard 

  Menurut Kaplan dan Norton (1996) dalam Syariati et al (2009), Balanced 

Scorecard memiiki keunggulan-keunggulan yaitu : 

1. Memakai visi serta strategi perusahaan dalam pengukurannya dan tidak 

menggunakan pengendalian sebagai pusatnya. 

2. Terdapat empat perspektif yaitu perspektif finansial, konsumen, proses bisnis 

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan) dimana tidak hanya 

mengandalkan ukuran finansial namun juga mengandalkan ukuran nonfinansial 

 `Sedangkan menurut Purwanto (2003) dalam Syariati et al (2009), Balanced 

Scorecard memiliki konsep-konsep penting yang unggul dari manajemen strategis 

umum yaitu : 

1. Adanya tambahan tiga perspektif selain perspektif finansial 

2. Menggunakan indikator lagging dan leading. Indikator lagging merupakan 

pengukuran yang menerangkan hal yang telah terjadi. Sedangkan, indikator 

leading menerangkan sesuatu di masa depan.  

3. Hubungan sebab-akibat. Hubungan sebab-akibat terbangun adanya hubungan 

antar sejumlah indikator terkait. 
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4. Penerapan Balanced Scorecard berjenjang pada seluruh organisasi. 

5. Adanya pembelajaran double loop learning. Perusahaan yang menggunakan 

serta mengembangkan Balanced Scorecard dapat menerapkan untuk mengatur  

kesuksesan strategi awal (single loop learning) sebagai dasar pertimbangan saat 

strategi ditantang dengan informasi baru yang telah didapatkan dari lingkungan 

bisnis.  

 
2.2.8. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

  MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) atau AEC (ASEAN Economic 

Community) memiliki empat pilar utama yaitu (1) ASEAN merupakan pasar tunggal 

dan berdasar produksi tunggal dengan didukung aliran bebas barang, investasi, jasa, 

aliran modal yang bebas, serta tenaga kerja yang tersertifikasi. (2) ASEAN merupakan 

kawasan berdaya saing tinggi yang memiliki perlindungan konsumen, peraturan 

kompetisi, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce, serta hak 

kekayaan intelektual. (3) ASEAN merupakan kawasan yang memiliki perkembangan 

ekonomi secara merata dengan unsur pengembangan usaha kecil serta menengah. 

(4) ASEAN merupakan kawasan dengan integrasi penuh terhadap perekonomian 

sedunia. Untuk menciptakan MEA maka seluruh negara yang berada pada regional 

ASEAN harus melakukan pembebasan terhadap jasa, perdagangan barang, tenaga 

kerja tersertifikasi, investasi, serta arus modal yang lebih bebas (Sunardi dan Djazuli, 

2015). 

 Menurut Abdurofiq (2014), berdasarkan data IMF tahun 2015 menyatakan 

bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,11%. Pendapatan per 

kapita tiap tahun naik 8,8% dari tahun 2012. Hal tersebut membuka kesempatan bagi 

usaha kecil dan menengah (UKM) untuk melakukan ekspor produknya. Secara 
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langsung, MEA memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk melakukan 

pemerataan pendapatan ekonomi.  

 Di samping itu, penerapan MEA mampu memberikan peluang terhadap 

perbaikan ekonomi domestik dengan masuknya para investor yang menginvestasikan 

dana di Indonesia. Selain itu, apabila Indonesia telah mempersiapkan manusia 

professional maka tingkat pendidikan serta pendapatan mampu meningkat. Hal 

lainnya adalah, Indonesia dapat memperluas investasi di kawasan ASEAN sehingga 

kapasitas ekonomi dan produksi domestik akan mengalami peningkatan. Akan tetapi, 

pemerintah Indonesia harus memberikan proteksi pada warga negara Indonesia yang 

akan mencari pekerjaan di luar Indonesia (Abdurofiq, 2014). 

 Di lain sisi, usaha kecil dan menengah di Indonesia masih berjumlah 55,2 juta 

unit yang memiliki kontribusi pada penyerapan 97,16% atau 107 juta tenaga kerja. 

Akan tetapi, dalam menghadapi MEA, seluruh unit UKM dituntut untuk mampu 

menghadapi MEA meskipun beberapa faktor berada di hadapan globalisasi MEA 

mampu merobohkan antara lain psikologi masyarakat Indonesia yang masih 

menyukai produk luar negeri, persaingan kualitas serta harga dengan produk lain di 

luar Indonesia, serta adanya tenaga kerja luar Indonesia yang masih dalam kawasan 

ASEAN akan bekerja di Indonesia atau sebaliknya yang berdampak kekurangan 

tenaga kerja professional dan handal di Indonesia (Abdurofiq, 2014). 

 Berdasarkan Afandi (2011), menambahkan bahwa MEA memiliki kelebihan 

serta kelemahan dalam beberapa aspek seperti pada aspek ekonomi, pendidikan dan 

daya saing SDM (Sumber Daya Manusia), sosial psikologi masyarakat, kesamaan 

produk, kualitas, dan harga produk, ekspor impor, inflasi, arus modal bebas, daya 

saing sektor prioritas integrasi, kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan 

teknologi. Kelebihan serta kelemahan MEA ditampilkan pada tabel 1.  
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Tabel 1 : Kelebihan dan Kelemahan MEA dalam Beberapa Aspek 

ASPEK KELEBIHAN KELEMAHAN 

Ekonomi Tercipta iklim usaha yang 
semakin kondusif dengan 
adanya penerapan 
penghapusan ekonomi 
biaya tinggi serta 
penyederhanaan perizinan  
(Afandi, 2011) 

Ekonomi kawasan ASEAN 
belum merata sehingga masih 
menghambat percepatan 
kawasan menuju integrasi 
ekonomi kawasan (Afandi, 2011) 

Ekspor dapat dilakukan 
oleh Indonesia (Abdurofiq, 
2014) 

 Penurunan pendapatan per 
kapita negara dan tidak dapat 
memperluas investasi di 
kawasan ASEAN akibat 
kehilangan tenaga professional 
(Abdurofiq, 2014) 

Perbaikan ekonomi 
domestik dengan 
masuknya investasi dana 
di Indonesia oleh para 
investor (Abdurofiq, 2014) 

Pendapatan per kapita 
meningkat (Abdurofiq, 
2014) 

Perluasan investasi di 
kawasan ASEAN oleh 
Indonesia (Abdurofiq, 
2014) 

 

Pendidikan 
dan Daya 
Saing SDM 

Pendidikan meningkat 
akibat tuntutan sumber 
daya manusia professional 
(Abdurofiq, 2014) 

Banyaknya sumber daya 
manusia professional mencari 
pekerjaan di luar Indonesia 
(Abdurofiq, 2014) 

Adanya kesempatan di 
dalam meningkatkan 
kualitas tenaga kerja 
sehingga dapat digunakan 
di dalam negeri atau intra 
ASEAN (Afandi, 2011) 

Diperlukannya cetak biru 
pendidikan secara menyeluruh 
serta seluruh profesi untuk 
meningkatkan daya saing 
(Afandi, 2011) 

 

Sosial-
Psikologi 
Masyarakat 

Terciptanya lapangan 
kerja baru serta 
berkurangnya 
kesenjangan sosial 
(Afandi, 2011) 

Masyarakat Indonesia akan 
semakin menyukai barang dari 
luar Indonesia (Abdurofiq, 2014) 

 

Kesamaan 
Produk, 
Kualitas, 
dan Harga 
Produk 

Indonesia dapat 
meningkatkan proteksi 
terhadap syarat kualitas 
produk dengan harga 
murah (Abdurofiq, 2014) 

Adanya persaingan kualitas 
serta harga produk lain yang 
lebih murah di kawasan ASEAN 
(Abdurofiq, 2014) 
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Meningkatkan 
produktivitas secara 
internal terhadap produk 
untuk memperkuat daya 
saing (Afandi, 2011) 

Pangsa perdagangan intra 
ASEAN berkisar 20%-25% 
diakibatkan adanya kesamaan 
produk di sektor pertanian, 
perikanan, produk karet, 
elektronik, dan produk berbasis 
kayu (Afandi, 2011) 

 

Ekspor 
Impor 

Meningkatnya keterlibatan 
sektor swasta di 
perdagangan barang 
(Afandi, 2011) 

Peningkatan nilai defisit akibat 
timbulnya peluang perdagangan 
bebas ASEAN dengan China 
(Afandi, 2011) 

Penghapusan hambatan-
hambatan perdagangan 
secara signifikan pada 
anggota-anggota ASEAN 
(Afandi, 2011) 

Perdagangan barang lebih 
terprediksi secara adil, 
transparan, dan 
terstandarisasi (Afandi, 
2011) 

Adanya peluang dalam 
meningkatkan volume 
ekspor barang di regional 
ASEAN (Afandi, 2011) 

Kemudahan serta 
penyederhanaan prosedur 
kepabeanan, perijinan, 
dan imigrasi pelaku usaha 
(Afandi, 2011) 

 

Inflasi  
 

--  

Tidak ratanya pemerataan 
pendapatan akibat laju inflasi di 
kawasan ASEAN yang masih 
tinggi serta besarnya populasi 
ASEAN (Afandi, 2011) 

 

Arus Modal 
Bebas 

 
-- 

Adanya arus modal bebas yang 
dapat menyebabkan inflasi serta 
beresiko bagi stabiltas ekonomi 
makro (Afandi, 2011) 

 

Daya Saing 
Sektor 
Prioritas 
Integrasi 

Peningkatan keunggulan 
komparatif di sektor 
prioritas integrasi (Afandi, 
2011) 

Keterbatasan tingkat 
keunggulan dengan produk 
integrasi di luar ASEAN (Afandi, 
2011) 
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Kepentingan 
Nasional 

Mempererat hubungan 
antar negara (Afandi, 
2011) 

Menghambat integrasi kawasan 
akibat terdapatnya kelemahan 
visi, masalah kepemimpinan, 
serta mandat politik di kawasan 
ASEAN (Afandi, 2011) 

 

Kedaulatan 
Negara 

Meningkatnya kerjasama 
antar negara anggota di 
bidang jasa (Afandi, 2011) 

Kewenangan negara terbatasi 
akibat integrasi ekonomi ASEAN 
dalam mengakomodir kebijakan 
moneter, keuangan, dan fiskal 
(Afandi, 2011) 

Hilangnya peluang kerja di 
sebuah negara (Afandi, 2011) 

ASEAN hanya akan menjadi 
pasar bagi beberapa negara 
ASEAN yang dapat bersaing 
(Afandi, 2011) 

Pengoptimalan peluang 
perdagangan menjadi tidak 
optimal akibat rendahnya 
peringkat negara-negara 
anggota ASEAN dalam 
pelaksanaan usaha tahun 2010, 
International Finance 
Corporation, World Bank 
(Afandi, 2010) 

 

Teknologi Peluang pemanfaatan 
teknologi di antara negara 
anggota (Affandi, 2011) 

 
-- 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian merupakan sebuah metode dalam melakukan penelitian 

terhadap hal yang akan diteliti. Menurut Agung (2012), penelitian merupakan sebuah 

instruksi ilmiah dalam mendapatkan data sesuai pedoman kegunaan serta tujuan 

tertentu. Sedangkan menurut Sugiyono (2004) dalam Agung (2012), metode 

penelitian bisnis merupakan instruksi ilmiah dalam memperoleh data valid yang 

memiliki tujuan agar dapat didapati, dibuktikan, serta dilakukan pengembangan 

sebuah pengetahuan yang akhirnya dapat dipakai dalam memahami, memecahkan, 

serta mengantisipasi masalah di sektor bisnis. 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dilaksanakan 

di UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo, daerah Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa 

Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada 14 Maret 2016 hingga 13 Mei 2016.  

 
3.2. Jenis Penelitian 

 Berhubungan dengan karakteristik permasalahan serta tujuan penelitian, maka 

penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif - eksplanatif. Menurut Agung 

(2012), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dikerjakan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri yang dapat berupa satu atau lebih variabel dengan tidak 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Sedangkan, 

penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui relasi 

antara dua atau lebih dari dua variabel. 

 Penelitian ini dilakukan dengan tidak membandingkan antar variabel namun 

lebih mendeskripsikan variabel dari penelitian yang dilakukan di UKM Srikandi 
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Sumber Laut Sukolilo. Adapun terdapat campur tangan penelitian eksplanatif karena 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui relasi antar perspektif pada sistem Balanced 

Scorecard untuk menyokong kemajuan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dalam 

menghadapi MEA.  

 
3.3. Objek Penelitian 

 Objek penelitian dipilih pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo di daerah 

Sukolilo, Surabaya. Pemilihan objek penelitian didasarkan dengan adanya UKM yang 

mengutamakan profit oriented dan didukung dalam pilar MEA serta didasarkan atas 

UKM yang perlu berkembang dan merambah pasar internasional serta siap bersaing 

dengan UKM dan produk sejenis di wilayah Surabaya dan luar negara Indonesia yang 

dapat berimbas pada kesejahteraan produsen atau pendiri UKM Srikandi Sumber 

Laut Sukolilo. Selain itu, pemilihan objek penelitian juga didasarkan pada UKM yang 

memiliki beberapa keterbatasan dalam hal pengetahuan dan akses mengenai 

peningkatan kualitas produk dan kinerja serta belum dapat mengantisipasi hal-hal 

yang diperlukan dalam menghadapi persaingan MEA. 

 Untuk mendapatkan data, maka akan dilakukan wawancara dengan informan 

yang merupakan pemilik UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo serta pengamatan 

langsung pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo.  

 
3.4. Jenis dan Sumber Data 

 
3.4.1. Data Primer 

  Menurut Juliandi et al (2014) data primer merupakan data yang didapatkan 

oleh peneliti dari sumbernya secara langsung yang digunakan untuk penelitiannya 

serta data tersebut tidak ada sebelumnya. Data primer ini didapatkan dari hasil 

wawancara dengan informan yang merupakan pemilik UKM Srikandi Sumber Laut 
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Sukolilo serta pengamatan secara langsung (observasi) pada UKM Srikandi Sumber 

Laut Sukolilo. Data primer tersebut meliputi : 

1. Modal, keuntungan, biaya operasi, nilai modal sendiri, biaya maintenance, biaya 

sewa lahan, biaya sewa penggilingan, dan total peminjaman modal bank. 

2. Visi, misi, tujuan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo, dan departemen-

departemen kerja yang terdapat pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. 

3. Jumlah pelanggan lama dan jumlah pelanggan baru yang masih setia dengan 

produk UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo, jumlah komplain, jumlah pengiriman 

tepat waktu, total pemesanan (order), jumlah penjualan, total jumlah pelanggan 

lama, total produksi dan total pengiriman, proses pelayanan pelanggan,  jadwal 

cek produk dan produksi, total penjualan keseluruhan, biaya penanganan bahan 

baku, biaya kualitas produk, dan harga produk. 

4. Inovasi, jumlah biaya proses produksi, total waktu dalam produksi hingga 

pelanggan, total proses produksi produk, total waktu pada masing-masing 

departemen produksi, kualitas proses produksi, pengepakan dan distribusi, tingkat 

produk cacat dan toleransi produk cacat, kapasitas produksi maksimal dan yang 

digunakan, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, waktu proses, waktu inspeksi, 

waktu simpan, waktu pengiriman, total waktu perbaikan mesin (dalam satu periode 

produksi), waktu perbaikan mesin saat rusak, jumlah perbaikan mesin, jumlah 

garansi produk, dan jumlah produk dari olahan produk cacat (repro stock).  

5. Kompetensi, komitmen, dan kehandalan tenaga kerja.  

6. Prasarana, sarana, serta teknologi yang digunakan 

7. Jumlah departemen produksi, waktu produksi masing-masing departemen, 

loading dan operating time.  
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8. Total jam training dan jam standar training yang dilaksanakan, total pekerja yang 

keluar dalam setahun, total pekerja, jumlah ketidakhadiran pekerja dalam satu 

periode, jam kerja, total jam produksi, serta jumlah hari kerja.  

 
3.4.2. Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari orang lain atau lembaga 

tertentu yang berupa tabel, diagram, gambar, atau grafik yang informatif dan dapat 

digunakan dalam penelitian (Agung, 2012). Data sekunder dalam penelitian ini 

meliputi gambaran umum UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dan sumber pustaka.  

 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan pendokumentasian peristiwa, keterangan, serta 

karakteristik baik sebagian atau seluruh unsur dari populasi (Agung, 2012). 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui : 

1. Wawancara   

 Menurut Juliandi et al (2014), wawancara merupakan keterlibatan langsung antara 

peneliti dengan responden dalam sebuah dialog. Hasil wawancara didokumentasikan 

menggunakan alat perekam suara atau alat perekam elektronis lain. 

 Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan yang merupakan  

pemilik UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo mengenai modal, profit, biaya operasi, 

nilai modal sendiri, biaya maintenance, biaya sewa lahan, biaya sewa penggilingan, 

jumlah peminjaman modal ke bank, visi misi dan tujuan UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo, jumlah pelanggan lama dan baru, jumlah komplain, jumlah pengiriman tepat 

waktu, total order, jumlah penjualan, total jumlah pelanggan lama, total produksi dan 

pengiriman, jadwal cek produk dan produksi, total penjualan keseluruhan, biaya 

penanganan bahan baku, biaya kualitas produk, harga produk, jumlah biaya proses 
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produksi, total waktu produksi hingga pelanggan, total proses produksi produk, tingkat 

produk cacat dan toleransi produk cacat, kapasitas produksi maksimal dan yang 

digunakan, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, waktu proses, waktu inspeksi, 

waktu simpan, waktu pengiriman, total waktu perbaikan mesin, waktu perbaikan mesin 

saat rusak, jumlah perbaikan mesin, jumlah garansi produk dan repro stock, total 

pekerja, total pekerja yang keluar dalam satu tahun, jumlah ketidakhadiran pekerja 

dalam satu periode, jam kerja, total jam produksi, dan jumlah hari kerja.  

2. Observasi 

 Observasi merupakan proses memilih, mengubah, mencatat, serta mengkodekan 

sekumpulan perilaku serta suasana yang berhubungan dengan organisasi in-situ  

dengan memiliki tujuan-tujuan empiris (Agung, 2012). 

 Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan meliputi proses pelayanan 

pelanggan, inovasi dan kualitas proses produksi, pengepakan dan distribusi, 

kompetensi, komitmen, dan kehandalan tenaga kerja, jumlah departemen produksi, 

waktu produksi masing-masing departemen, loading dan operating time, total jam 

training, dan jam standar training.  

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada 

subjek penelitian secara tak langsung melalui dokumen seperti laporan, buku harian, 

catatan kasus serta dokumen yang lain (Agung, 2012). 

 Pada penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan meliputi dokumentasi tempat atau 

lokasi UKM, macam-macam produk, proses produksi, proses wawancara, 

pengepakan, prasarana, sarana, serta teknologi yang digunakan, proses pelayanan 

pelanggan serta pengembangan tenaga kerja.  
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3.6. Analisa Data 

  Analisa data merupakan pengintepretasian data yang telah didapatkan dan 

diolah menjadi informasi tertentu (Juliandi et al, 2014). Analisa data pada penelitian 

ini menyesuaikan dengan tujuan penelitian dan menggunakan literatur dari Rangkuti 

(2014) serta empat perspektif pada Balanced Scorecard yaitu perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Analisa Data yang dilakukan adalah : 

1. Mengkaji lingkungan makro pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. 

2. Melakukan analisa visi misi, pemilihan strategi, penyusunan strategi, program, 

serta kegiatan yang dapat dilaksanakan. 

3. Melakukan penyusunan sasaran strategi dan pemetaan strategi. 

4. Melakukan penyusunan sub-sasaran strategi. 

5. Melakukan penyusunan key performance indicator yang berupa lag dan lead 

indicator. 

6. Melakukan cascading Balanced Scorecard dengan menggunakan ukuran-ukuran 

yang ditetapkan pada masing-masing perspektif. Ukuran-ukuran tersebut 

dicantumkan sebagai berikut : 

 
3.6.1. Perspektif Finansial 

  Berdasarkan Siswindari (2007), perspektif keuangan merupakan ukuran 

kinerja dari sudut pandang finansial dengan berdasarkan konsekuensi ekonomi yang 

dilakukan dengan pengukuran : 

1. Profitabilitas 

   Menurut Budidarsono dan Wijaya (2004), profitabilitas merupakan kemampuan 

dalam menciptakan keuntungan yang merupakan selisih antara penerimaan dan 
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pengeluaran atau biaya. Di dalam profitabilitas terdapat perhitungan berupa ukuran 

profit ekonomi. Menurut McConnell & Brue (2005), economic profit dirumuskan : 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 − 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 

   Selain perhitungan profitabilitas diatas, perhitungan profitabilitas diperluas dengan 

perhitungan berupa : 

a. Return on Investment (ROI) merupakan ukuran kinerja pada perspektif finansial 

yang berfungsi dalam mengukur efektivitas pemakaian total sumber daya oleh 

perusahaan. Berdasarkan Weston dan Copeland (1995) dalam Siswandari (2007), 

ROI diukur dengan rumus : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 (ROI) =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 x 100% 

b. Profit Margin on Sales (PMoS) mengukur besar laba yang didapatkan atas tingkat 

penjualan tertentu oleh perusahaan. Berdasarkan Warsono (2002) dalam 

Siswandari (2007), PMoS diukur dengan rumus : 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 (PMoS) =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 x 100% 

2. Shareholder Value 

   Shareholder value merupakan nilai dari pemegang saham (Zahara dan Haryanti, 

2011). Shareholder value dapat diukur dengan menggunakan :  

a. Return on Equity (ROE) merupakan ukuran untuk mengetahui keuntungan atas 

modal sendiri (Rangkuti, 2014). Dalam hal ini, modal sendiri dapat diperluas 

dengan pemilik saham. Menurut Sartono (2001) dalam Hidayati (2010), ROE 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bagi pemilik 

saham. ROE dapat diukur menggunakan rumus : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (ROE) =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 x 100% 
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3. Pertumbuhan   

   Pertumbuhan dalam perspektif finansial dinyatakan dalam ukuran-ukuran seperti 

berikut :  

a. Market Share  

Market share dicapai menggunakan distribusi atas produk-produk bermutu tinggi 

dan pelanggan akan diberikan produk yang inovatif. Market share digunakan 

dalam mengukur posisi perusahaan pada persaingan industri. Semakin tinggi nilai 

market share berarti memposisikan perusahaan yang semakin tinggi kekuatannya 

dalam persaingan pasar (Suprapti dan Nuraini, 2009). Menurut Kotler (2000) 

dalam Suprapti dan Nuraini, 2009), market share dihitung dari perbandingan 

antara penjualan perusahaan dengan total penjualan industri yang dimilikinya atau 

dirumuskan dengan : 

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 =  
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
 

b. Biaya penanganan bahan baku serta biaya kualitas produk yang semakin 

menurun di tahun 2015. Menurut Syariati et al (2009), biaya kualitas diukur karena 

mempengaruhi efisiensi serta efektivitas biaya pada program kerja serta strategi 

perusahaan. Berdasarkan Hansen dan Mowen (1995) dalam Ciptani (1999), biaya 

kualitas diukur dari : 

1. Prevention Cost  merupakan biaya yang dikeluarkan agar barang bermutu 

   baik 

2. Appraisal Cost merupakan biaya yang dikeluarkan agar produk memenuhi 

   keinginan pelanggan 

3. Internal Failure Cost merupakan biaya yang dikeluarkan akibat produk  

   yang diproduksi tidak memenuhi keinginan pelanggan 
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4. External Failure Cost merupakan biaya yang dikeluarkan akibat produk  

   yang diproduksi tidak memenuhi keinginan pelanggan setelah produk  

    dilakukan pengiriman ke pelanggan 

 
3.6.2. Perspektif Pelanggan  

     Menurut Ciptani (2000) dalam Syariati et al (2009), perspektif pelanggan 

mengidentifikasi bagaimana kondisi pelanggan serta segmen pasar yang telah dipilih. 

Pengukuran pada perspektif pelanggan berupa : 

1. Waktu  

   Waktu dalam perspektif pelanggan diukur menggunakan lead time. Lead time  

memiliki hubungan atas masa tunggu persediaan hingga menjadi sebuah produk jadi 

(Syariati et al, 2009). Lead time dalam penelitian ini diukur dengan jumlah hari yang 

diperlukan dari tahap pembuatan produk krupuk olahan hasil laut hingga pengiriman 

ke pelanggan. Menurut Syariati et al (2009), lead time ideal perusahaan adalah 1024 

jam atau 43 hari. Apabila melampaui batas tersebut maka dikatakan kurang baik.  

2. Kualitas 

   Kualitas diukur dari tingkat produk cacat yang dikembalikan pelanggan, ketepatan 

waktu pengiriman produk ke konsumen, serta perkiraan pengiriman produk yang 

dilakukan perusahaan (Mulyadi dan Setyawan, 2001). Pengukuran tersebut dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Mengukur jumlah produk cacat yang dikembalikan oleh pelanggan ke UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo dan dibandingkan dengan tingkat toleransi produk 

cacat yang dikembalikan pelanggan yang telah diatur oleh UKM Srikandi Sumber 

Laut Sukolilo. Menurut Syariati et al (2009), tingkat produk cacat dibandingkan 
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dengan batas toleransi produk cacat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Semakin kecil dibawah toleransi memposisikan kualitas produk yang baik. 

b. On time delivery merupakan ukuran kinerja dalam mengetahui kemampuan 

perusahaan melakukan pengiriman sesuai jadwal yang ditentukan (Mulyadi, 2001 

dalam Siswindari, 2007). Untuk menghitungnya menggunakan rumus : 

𝑂𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑦 =  
𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛
 x 100% 

c.  Mengukur tingkat kualitas produk dari jumlah pelanggan yang memesan produk 

krupuk olahan hasil laut di tahun 2015. Menurut Syariati et al (2009), pelanggan 

akan dipengaruhi kualitas produk perusahaan atas produk perusahaan.  

d. Mengukur rutinitas cek produk saat produksi. Pengukuran ini akan ditetapkan 10 

kali rutinitas cek produk saat produksi sesuai dengan literatur Syariati et al (2009) 

yang menyatakan bahwa tingkat pengawasan adalah 10 kali dimulai dari tahapan 

proses hingga distribusi ke konsumen.  

e. Melakukan pengukuran Rate of Quality Product yang diformulasikan oleh Fitriadi 

dan Kuncoro (2013) yaitu : 

𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 =  
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑑
 x 100% 

3. Kinerja serta Layanan 

   Menurut Mulyadi dan Setyawan (2001), kinerja serta pelayanan merupakan 

cerminan atas kemampuan produk di dalam menciptakan nilai pelanggan. Kinerja 

serta layanan diukur dengan pengukuran : 

a. Customer retention mengukur kinerja perusahaan dalam mempertahankan 

pelanggan lama (Kaplan dan Norton, 2000). Untuk mengukur customer retention 

maka menggunakan rumus : 



33 
 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑚𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟
 x 100% 

b. Number of new customer (NONC) mengukur kinerja perusahaan dalam 

mendapatkan pelanggan baru (Kaplan dan Norton, 2000). Untuk mengukurnya 

digunakan rumus : 

𝑁𝑂𝑁𝐶 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑚𝑎
 x 100% 

c.  Number of Complaint merupakan ukuran kinerja yang mengukur banyaknya 

pelanggan yang melakukan complain kepada perusahaan (Kaplan dan Norton, 

2000). Untuk menghitungnya digunakan rumus : 

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛𝑡 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 x 100% 

4. Biaya 

   Menurut Mulyadi dan Setyawan (2001), seorang pelanggan akan membayar harga 

ke produsen. Di lain hal, pelanggan juga masih mengeluarkan biaya-biaya seperti 

biaya penerimaan, pembiayaan, pengerjaan kembali serta pemesanan. Di dalam 

penelitian ini, biaya dianalisis dengan mengukur harga produk saat ini. Apabila 

terdapat pesanan atas krupuk maka akan dianalisis juga mengenai biaya penerimaan 

dan pengerjaan.  

 
3.6.3. Perspektif Bisnis Internal 

     Perspektif bisnis internal berkaitan dengan bagaimana cara mengatur sebuah 

organisasi untuk meraih derajat ekonomi (economies of scale) atau integrasi rantai 

nilai (value chain integration). Nilai pada perspektif ini diperoleh dari dua sumber yaitu 

pelayanan berbagi (shared services) dan integrasi rantai nilai (value chain integration). 

Pada shared services bertujuan untuk membentuk economies of scale dengan 
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menggunakan personel, fasilitas, dan sistem dalam critical support processes. 

Sedangkan, pada integrasi rantai nilai bertujuan untuk membentuk nilai yang berasal 

dari pengintegrasian proses-proses yang berdekatan di dalam rantai nilai industri 

(Kaplan, 2010). Menurut Siswindari (2007), beberapa yang diukur dalam perspektif 

bisnis internal adalah : 

1. Proses Inovasi 

   Proses inovasi dalam persepektif bisnis internal merupakan proses penting yang 

terdapat efisiensi, efektivitas, serta ketepatan waktu yang mendorong terjadinya 

efisiensi biaya (Ciptani, 2000). Proses inovasi dapat diukur melalui: 

a. Total biaya persediaan yang merupakan total biaya pemesanan dan biaya-biaya 

penyimpanan (Sakkung dan Sinuraya, 2011) yang terdiri atas rumus : 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑇𝐴𝐶) = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛 (𝑇𝑂𝐶) + 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 (𝑇𝐶𝐶) 

   Berdasarkan (Handoko, 2008), rumus di atas diturunkan menggunakan metode 

EOQ (Economic Order Quantity). Sehingga, rumus tersebut menjadi : 

𝑇𝐴𝐶 = 𝑇𝑂𝐶 + 𝑇𝐶𝐶 

𝑇𝐴𝐶 = [(
𝑅

𝑄′
) x 𝑆 ]  + [(

𝑄′

2
) x 𝐶] 

dengan Q’ yang dirumuskan  : 

𝑄′ = 𝐸𝑂𝑄 =  √
2 𝑅𝑆

𝐶
 

Dengan : 

R = Jumlah pembelian atau permintaan selama satu periode 

S = Biaya dalam setiap kali pemesanan 

C = Biaya simpan tahunan dalam Rupiah per unit 

Q’ = Jumlah pesanan optimum (EOQ) 
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b. Yield rate merupakan ukuran kinerja yang mengukur kemampuan organisasi 

dalam menghasilkan produk sesuai kapasitas perusahaan (Kaplan dan Norton, 

2000). Untuk mengukur  ukuran ini menggunakan rumus : 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 =  
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦

𝑀𝑎𝑥 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦
 x 100% 

c.  Idle Capacity merupakan ukuran kinerja untuk mengukur kapasitas yang tidak 

digunakan (Kaplan dan Norton, 2000). Rumusnya adalah sebagai berikut : 

𝐼𝑑𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 =  
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛

𝑀𝑎𝑥 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 
 x 100% 

2. Proses Operasi 

   Proses operasi diukur dalam tiga aspek yaitu pengukuran terhadap efisiensi biaya 

proses produksi, efisiensi waktu yang dibutuhkan, dan kualitas proses produksi 

(Ciptani, 2000).  

a.  Pengukuran terhadap Efisiensi Biaya Produksi (Process Cost Measurement) 

 Pengukuran ini merupakan pengukuran dari jumlah biaya yang dikeluarkan 

dalam menghasilkan produk (Ciptani, 2000). Pada penelitian ini akan menganalisa 

total biaya produksi, biaya operasi, biaya maintenance, biaya sewa lahan dan 

biaya sewa penggilingan yang digunakan dalam produksi krupuk olahan hasil laut 

dan dibandingkan dengan target biaya tersebut di UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo.  

b. Pengukuran terhadap Efisiensi Waktu yang Dibutuhkan (Time Measurement) 

 Pengukuran ini merupakan pengukuran yang memiliki kaitan pada keseluruhan 

waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan produk hingga produk siap untuk 

dipasarkan serta dijual (Ciptani, 2000). Pengukuran ini diukur dengan cycle time 

yang merupakan ukuran kinerja dalam menghasilkan produk pada waktu yang 
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efektif. cycle time diukur menggunakan Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE). 

Rumus MCE sebagai berikut : 

MCE =
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 + 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑠𝑖 + 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 + 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛
 

 

c.  Pengukuran atas Kualitas Proses Produksi 

 Pada pengukuran ini diukur dengan menggunakan tingkat produk cacat, 

frekuensi pengawasan mutu, dan rutinitas cek produksi mesin (maintenance).  

Pada penelitian ini, dilakukan dengan mengukur tingkat produk cacat yang terjadi 

dan jumlah pengawasan mutu dimulai dari bahan baku hingga barang jadi. 

Berdasarkan Syariati et al (2009), pengukuran produk cacat diukur dengan 

membandingkan produk cacat yang terjadi dengan toleransi produk cacat yang 

ditetapkan perusahaan. Semakin kecil nilainya di bawah toleransi maka semakin 

bagus kualitas produk perusahaan. Sedangkan untuk pengukuran frekuensi 

pengawasan mutu, dilakukan penetapan 10 kali pengawasan mutu.  

 Untuk rutinitas cek produksi pada mesin diukur dalam nilai Mean Time Between 

Failure (MTBF) dan Mean Time to Repair (MTTR). Semakin kecil nilainya maka 

semakin baik. Setelah itu dibandingkan dengan batas toleransi total waktu cek 

yang ditetapkan. Menurut Kostas (1981) dalam Revitasari et al (2015), Mean Time 

Between Failure merupakan rata-rata interval kerusakan yang terjadi saat mesin 

telah selesai diperbaiki hingga mesin tersebut mengalami kerusakan kembali. 

MTBF diukur dengan rumus : 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟 

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒
 

Sedangkan, menurut Revitasari et al (2015), Mean Time to Repair merupakan 

waktu rerata dari interval waktu untuk mengadakan perbaikan yang diperlukan 
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oleh sistem atau komponen. Berdasarkan Kostas (1981) dalam Revitasari et al 

(2015), MTTR dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒
 

3. Pelayanan Purna Jual 

   Pada pelayanan purna jual akan diukur dengan menganalisa jumlah garansi yang 

terjadi di tahun 2015 serta jumlah macam produk yang merupakan olahan dari produk 

cacat. Setelah itu, dibandingkan dengan tingkat toleransi garansi serta jumlah macam 

produk olahan dari produk cacat yang ditetapkan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. 

  
3.6.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

    Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan lebih menekankan pada 

pengembangan intangible assets. Termasuk dengan memberikan pengembangan 

sumber daya manusia, kebutuhan organisasi, serta informasi dan memberikan 

pelatihan kepemimpinan dalam organisasi kompleks yang berada di bawah naungan 

manajemen strategik (Kaplan, 2010). Dalam perspektif ini dibutuhkan beberapa 

pengukuran sebagai berikut (Siswindari, 2007) : 

1. Kompetensi serta Komitmen Personel 

   Pada penelitian ini, kompetensi serta komitmen personel diukur dengan ukuran-

ukuran sebagai berikut : 

a. Employee turnover merupakan ukuran kinerja yang berfungsi dalam mengukur 

tingkat perputaran tenaga kerja dalam satu tahun (Hariadi, 2002 dalam Siswindari, 

2007). Rumus yang digunakan yaitu :  

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 
 x 100% 
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b. Employee productivity merupakan ukuran kinerja yang berfungsi dalam mengukur 

produktivitas karyawan (Husein, 2001 dalam Siswindari, 2007). Rumusnya 

adalah: 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑗𝑎𝑚)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 x 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 x 100% 

c.  Absensi, merupakan ukuran kinerja dalam mengukur ketidakhadiran karyawan 

(Panggabean, 2002 dalam Siswindari, 2007). Rumusnya yaitu : 

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑠𝑚 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
 x 100% 

d. Pelatihan dan pengembangan karyawan (Training for Employee) merupakan 

jumlah jam pelatihan dibanding dengan jumlah jam standar kerja pada periode 

satu tahun (Surya Dharma, 2008 dalam Septiorini W, 2009). Ukuran ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠
 x 100% 

 
2. Ketersediaan Prasarana, Sarana, serta Teknologi 

   Berdasarkan Mulyadi dan Setyawan (2001), ketersediaan prasarana, sarana, 

serta teknologi memiliki ukuran hasil sebagai pengukuran yaitu profit margin on sales 

dan downtime. Pengukuran tersebut diformulasikan sebagai berikut : 

a. Idle time adalah perbedaan antara waktu stasiun dengan waktu siklus. Idle time 

juga disebut dengan delay time of station (Palada, 2008). Idle time dirumuskan : 

𝐼𝑑𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑊𝑑 − 𝑊𝑖 

 

Atau,  
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑑𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 = (𝑛 x 𝑊𝑑) −  ∑ 𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Dengan : 

n  = jumlah stasiun kerja 

Wd = waktu stasiun terbesar 

Wi = waktu sebenarnya pada setiap stasiun 

i  = 1, 2, 3,……, n 

b. Downtime merupakan waktu yang tak produktif atau waktu yang terbuang. 

Terdapat dua aspek dalam pengukuran downtime yaitu loading time dan operating 

time. Loading time adalah waktu dimana seharusnya mesin beroperasi serta 

operating time merupakan waktu aktual saat mesin beroperasi. Operating time 

didapat dari data mengenai kegiatan operasional mesin. (Fitriadi dan Kuncoro, 

2013). Pengukuran downtime menggunakan rumus : 

𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 
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7.  Di dalam proses cascading, dilakukan tahap pertama yaitu pengukuran bobot 

 indikator dan kinerja tiap indikator. Pada proses ini dilakukan pembobotan pada 

 tiap perspektif dan masing-masing ukuran atau indikator kinerja. Selain itu, juga 

 memasukkan nilai realisasi dan target masing-masing ukuran.   

8.  Menghitung nilai kinerja pada tahap pertama dengan melakukan pembagian 

 antara realisasi dengan target masing-masing ukuran dan dikalikan 100% pada 

 masing-masing perspektif. Kemudian hasilnya dikalikan dengan bobot pada 

 masing-masing indikator (bobot indikator). Hasil perkalian antara bobot indikator 

 dengan kinerja pada masing-masing perspektif dijumlahkan. 

9.  Pada proses cascading tahap kedua, dilakukan pengukuran total skor kinerja. `

 Pada tahap ini, total perkalian antara bobot indikator dengan kinerja pada masing-

 masing perspektif (hasil tersebut dinamai dengan kinerja) dikalikan dengan bobot 

 perspektif. Pada perspektif finansial memiliki kinerja sebesar 8,53 dengan bobot 

 perspektif sebesar 2,6. Hasil bobot perspektif dikalikan kinerja sebesar 22,18. 

 Pada perspektif pelanggan memiliki kinerja sebesar 5,05 dengan bobot perspektif 

 sebesar 2,4. Hasil bobot perspektif dikalikan kinerja sebesar 12,11. Sedangkan, 

 pada perspektif bisnis internal memiliki kinerja sebesar 15,55 dengan bobot 

 perspektif sebesar 2,6. Hasilnya perkalian antara bobot perspektif dengan kinerja 

 sebesar 40,42. Dan, pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memiliki 

 bobot perspektif sebesar 2,4 dengan kinerja sebesar 9,36. Hasil perkalian bobot 

 perspektif dengan kinerja yang dimiliki sebesar 22,47. Hasil perkalian bobot 

 perspektif dengan kinerja pada masing-masing perspektif dijumlahkan dan 

 menghasilkan nilai 97,18.  

10. Pada proses cascading tahap ketiga, dilakukan pencocokan total skor kinerja 

 dengan tabel kriteria total skor kinerja (Rangkuti, 2014). Hasil yang didapatkan 
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 adalah nilai 97,18 memiliki kategori AAA dengan kondisi “Sangat Sehat”. Setelah 

 itu, masing-masing ukuran atau indikator kinerja pada masing-masing perspektif 

 di-interpretasikan dalam sebuah solusi dan diterapkan pada UKM Srikandi 

 Sumber Laut Sukolilo sebagai program kerja yang berfungsi sebagai acuan untuk 

 menghadapi persaingan MEA.  

 
3.7. Kerangka Pemikiran Penelitian 

  Pada penelitian ini, terdapat kerangka pemikiran penelitian yang mendasari. 

Kerangka pemikiran memberikan penjelasan mengenai pengukuran kinerja 

manajemen strategik Balanced Scorecard pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. 

Kerangka pemikiran tersebut ditampilkan pada gambar 1.  
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MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN    

    

4.1. Profil UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

 UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo berdiri pada tahun 2006 di daerah Sukolilo 

Kota Surabaya1. UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo berdiri dengan diawali 

terbentuknya satu kumpulan dengan satu kepengurusan yang bernama Sumber Laut. 

Pada tahun 2006, Sumber Laut mendapatkan kesempatan pelatihan serta 

pengembangan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada saat 

yang bersamaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memilih Ibu Kasiami sebagai 

koordinator dari kepengurusan Sumber Laut. Seiring dengan perkembangan produk, 

nama kepengurusan Sumber Laut berubah dan dibangun menjadi UKM Srikandi 

Sumber Laut Sukolilo. Pada saat ini, UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo di-ketua-i 

oleh Ibu Ervina. 

 UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

Visi  

Menjadi UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo yang unggul, mampu bersaing di kancah 

nasional maupun internasional, dan mampu melestarikan produk unggulan dari Kota 

Surabaya 

Misi 

1. Mencipatakan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo yang unggul dengan inovasi 

terbaik dan semangat kerja keras dalam mewujudkan kegiatan usaha yang 

mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional 

                                                           
1 Peta lokasi penelitian dan keadaan lingkungan dilampirkan di lampiran 1 dan 2 
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2. Memberikan pelayanan terbaik kepada para mitra dengan menciptakan krupuk 

olahan hasil laut yang terbuat dari bahan perikanan laut khas kota Surabaya yang 

segar, alami, tanpa bahan pengawet, bergizi, dan berkualitas 

 UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo memproduksi berbagai krupuk olahan hasil 

laut yang terdiri dari Krupuk Kupang, Krupuk Lorjuk Polos, Krupuk Cumi-Cumi, dan 

Krupuk Kepiting. Produk Dalam memproduksi aneka krupuk olahan hasil laut tersebut, 

UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo menerapkan beberapa proses yaitu proses 

produksi krupuk olahan hasil laut, proses pengeringan I, proses pemotongan, proses 

pengeringan II, proses pendinginan, dan proses pengemasan atau pengepakan2.  

 Sarana dan prasarana yang digunakan dalam produksi krupuk olahan hasil laut 

UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo adalah berupa kompor gas, panci berukuran 

besar, ember pengaduk besar dan sedang, centong kayu besar, centong kayu 

panjang pengaduk, timba, jerigen, gayung, mangkok plastik, mesin pemotong listrik, 

keranjang besar, kuas, para-para, terpal, dan kantong plastik untuk pengemas, para-

para peniris adonan krupuk, toples minyak, plastik besar pendingin krupuk, mesin 

pemotong manual, kresek besar, mesin pengaduk, pisau, meja, kendaraan, dan 

blender. Sedangkan, bahan yang digunakan berupa minyak goreng, bumbu-bumbu, 

kupang, lorjuk, cumi-cumi, dan kepiting.  

 UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo juga mendapatkan bantuan investasi 

berupa sarana dan prasarana dari Unit Pelaksana Teknis Makanan dan Minuman 

(UPT Mamin) Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(DISPERINDAGIN) Provinsi Jawa Timur  berupa band sealer, hand sealer, foot sealer, 

dan label kemasan.  

                                                           
2 Proses produksi krupuk olahan hasil laut dilampirkan pada lampiran 3. 
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 Pada saat ini, produk krupuk olahan hasil laut dari UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo disebarkan oleh pelanggannya dan telah dikenal di masyarakat Sukolilo, 

Pasar Atom Surabaya, Pasar Bulak Surabaya, Darmo Trade Center Surabaya, dan 

luar pulau seperti Mataram.  

 
4.2. Pengukuran Kinerja Manajemen Strategik Balanced Scorecard pada UKM 

 Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

 Untuk mengetahui kinerja dari UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo, maka 

digunakan pengukuran kinerja manajemen strategik Balanced Scorecard. 

Pengukuran kinerja manajemen strategik Balanced Scorecard di UKM Srikandi 

Sumber Laut Sukolilo memiliki sejumlah proses yang dilakukan. Proses tersebut 

adalah analisa lingkungan makro Balanced Scorecard pada UKM Srikandi Sumber 

Laut Sukolilo, analisa visi misi, proses pemilihan strategi, proses penyusunan strategi, 

program, dan kegiatan, penyusunan sasaran strategi, pemetaan strategi, penyusunan 

sub sasaran strategi, dan cascading Balanced Scorecard. 

 
4.2.1. Analisa Lingkungan Makro Balanced Scorecard pada UKM Srikandi 

 Sumber Laut Sukolilo 

  Analisa lingkungan makro dilakukan dengan trendwatching. Trendwatching 

bertujuan dalam menilai kondisi lingkungan makro seperti kekuatan ekonomi, 

kekuatan politik dan hukum, kekuatan sosial, dan kekuatan teknologi (Rangkuti, 

2014). Hasil analisa lingkungan makro ditampilkan pada tabel 2 di bawah ini. 
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Tabel 2 : Analisa Lingkungan Makro 

Nomor Kriteria Hasil 

1 Pesaing UKM Srikandi Giat Sejahterah 

UKM Sumber Bahagia Sukolilo 

Usaha Olahan Hasil Laut Jaya Abadi 

Usaha krupuk Olahan Hasil Laut Muslimah 

Usaha Krupuk Olahan Hasil Laut Bu Zuhro 

Usaha Krupuk Olahan Hasil Laut Risma 

Usaha Aneka Olahan Hasil Laut Fauzi 

Usaha Aneka Olahan Hasil Laut Anjani 

Krupuk Olahan Hasil Laut Amanatillah 

Krupuk Olahan Hasil Laut Aldian 

Krupuk Olahan Hasil Laut Akmal 

Krupuk Olahan Hasil Laut Fadilah 

 

2 Produk Krupuk Krupuk Kupang  

Krupuk Lorjuk Polos 

Krupuk Cumi-Cumi 

Krupuk Kepiting 

 

3 Bantuan Unit 
Pelaksana Teknis 

serta Dinas 
Perindustrian dan 

Perdagangan 

1 buah Band Sealer 

1 buah Hand Sealer 

1 buah Foot Sealer 

Label kemasan 

 

4 Sarana dan 
Prasarana 

2 buah kompor gas 

5 buah panci besar 

2 buah ember pengaduk besar 

2 buah ember pengaduk sedang 

2 buah entong kayu besar 

2 buah entong kayu panjang pengaduk 

2 buah timba 

2 buah jerigen 

2 buah gayung 

2 buah mangkok plastik 

1 buah mesin pemotong listrik 

5 buah keranjang besar 

1 buah kuas 

30 buah para-para 

3 buah terpal 

2 rol kantong plastik untuk pengemas 

2 buah para-para peniris adonan krupuk 

1 buah toples minyak 

10 meter plastik besar sebagai pendingin krupuk 

1 buah pemotong manual 

3 kantong kresek besar 
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  1 buah mesin pengaduk 

2 buah pisau 

1 buah meja 

1 buah kendaraan 

1 buah blender 

 

5 Manajemen Kinerja Kebersihan masih kurang 

Memiliki SIUP, TDP,TDI, dan sertifikasi LPPOM 
MUI 

Proses produksi krupuk olahan hasil laut terjadi 4 
kali produksi per minggu 

Proses produksi krupuk olahan hasil laut terdiri 
atas proses memasak, proses pengeringan I, 
pemotongan, proses pengeringan II, proses 
pendinginan, dan proses pengemasan 

Proses pengepakan menggunakan  kantong 
plastik besar 

Selalu berinovasi terhadap rasa dan kemasan 
krupuk olahan hasil laut 

 

6 Masalah - Masalah 
yang Menghambat 

Permodalan 

Cuaca 

Lokasi produksi 

Belum terdapatnya alat pengering krupuk sebagai 
pengganti penjemuran 

 

7 Pasar Krupuk 
Olahan Hasil Laut 

UKM Srikandi 
Sumber Laut 

Sukolilo 

Masyarakat Sukolilo 

Pasar Atom Surabaya 

Pasar Bulak Surabaya 

Darmo Trade Center Surabaya 

Luar Pulau (seperti Mataram) 

 

 
4.2.2. Analisa Visi Misi 

   Analisa visi dan misi dilakukan dengan menganalisis kata kunci pada visi serta 

misi tersebut. Kemudian, dilakukan proses pemilihan strategi yang mendukung visi 

dan misi UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. Hasil analisa visi dan misi ditampilkan 

pada tabel 3 di bawah ini. 
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Tabel 3 : Analisa Visi Misi UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

Visi  Misi 

Menjadi UKM Srikandi Sumber Laut 
Sukolilo yang unggul, mempu bersaing 
di kancah nasional maupun 
internasional, dan mampu melestarikan 
produk unggulan dari Kota Surabaya 

1. Menciptakan UKM Srikandi Sumber 
Laut Sukolilo yang unggul dengan 
inovasi terbaik dan semangat kerja 
keras dalam mewujudkan kegiatan 
usaha yang mampu bersaing di kancah 
nasional maupun internasional. 
 
2. Memberikan pelayanan terbaik 
kepada para mitra dengan 
menciptakan krupuk olahan hasil laut 
yang terbuat dari bahan perikanan laut 
khas Kota Surabaya yang segar, alami, 
tanpa bahan pengawet, bergizi, dan 
berkualitas.  
 

 
 Setelah itu, kata kunci pada visi dan misi dijabarkan. Kata kunci yang 

didapatkan pada visi terjabarkan sebagai berikut : 

1. Unggul  

 Dalam kata kunci “unggul” memiliki arti bahwa UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo berupaya menjadi yang terbaik. Dalam upayanya untuk menjadi yang 

terbaik, UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo selalu melakukan peningkatan rasa, 

tekstur, kualitas, proses produksi, dan kualitas karyawannya. 

2. Bersaing 

 Kata kunci “bersaing” ini memiliki makna bahwa UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo siap dalam menghadapi tantangan yang dihadapi seperti bersaing 

dengan UKM lain di daerah Sukolilo, nasional, bahkan kancah Masyarakat 

Ekonomi ASEAN sekalipun. Dalam hal ini, UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

tidak berhenti untuk berinovasi dan menjadi yang unggul. 

3. Melestarikan Produk Unggulan 

 Kata kunci “melestarikan produk unggulan” merupakan sebuah komitmen dari 

UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo untuk tetap menjaga eksistensi produk krupuk 
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olahan hasil laut dari Kota Surabaya terutama krupuk kupang, krupuk lorjuk, 

krupuk kepiting, dan krupuk cumi-cumi. 

Selain itu, kata kunci yang didapatkan pada misi terjabarkan sebagai berikut : 

1. Menciptakan 

 Kata kunci “menciptakan” merupakan sebuah komitmen UKM Srikandi 

Sumber Laut Sukolilo dalam membangun serta mengembangkan usaha kecil 

menengah dengan selalu berupaya menciptakan inovasi, ragam, dan kinerja UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo. 

2. Unggul 

 Dalam kata kunci “unggul” memiliki arti bahwa UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo berupaya menjadi yang terbaik. Dalam upayanya untuk menjadi yang 

terbaik, UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo selalu melakukan peningkatan rasa, 

tekstur, kualitas, proses produksi, dan kualitas karyawannya. 

3. Inovasi Terbaik 

 Kata kunci “inovasi terbaik” memiliki makna bahwa UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo selalu menciptakan ide-ide dalam menciptakan beraneka ragam dan 

bentuk krupuk olahan hasil laut  

4. Kerja Keras 

 Kata kunci “kerja keras” memiliki pengertian bahwa UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo selalu meningkatkan kinerja dalam produksi krupuk olahan hasil laut.  

5. Usaha 

 Kata kunci “usaha” memiliki pengertian Usaha Kecil Menengah Srikandi 

Sumber Laut Sukolilo. 
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6. Bersaing 

 Kata kunci “bersaing” memiliki makna bahwa UKM Srikandi Sumber Laut 

berupaya dalam berkompetisi dengan UKM lain. Dalam mewujudkan kompetisi 

tersebut, maka peningkatan kinerja, penyusunan kriteria keberhasilan, serta 

mengadakan evaluasi kinerja menjadi sangat penting dilakukan. 

7. Pelayanan Terbaik 

 Kata kunci “pelayanan terbaik” memiliki makna bahwa UKM Srikandi Sumber 

Laut Sukolilo selalu berupaya dalam memberikan yang terbaik kepada para mitra 

atau pelanggan krupuk olahan hasil laut UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

dengan cara meningkatkan rasa, tekstur, kualitas, ragam, dan bentuk krupuk 

olahan hasil laut. 

8. Menciptakan Krupuk 

 Kata kunci “menciptakan krupuk” memiliki makna bahwa UKM Srikandi 

Sumber Laut Sukolilo selalu memproduksi krupuk olahan hasil laut yang terdiri 

atas Krupuk Lorjuk, Krupuk Kupang, Krupuk Kepiting, dan Krupuk Cumi-Cumi 

kepada para pelanggan.  

9. Bahan Perikanan Laut 

 Kata kunci “Bahan Perikanan Laut” memiliki makna pengertian bahwa UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo selalu menggunakan bahan-bahan perikanan laut 

khas kota Surabaya yang terdiri atas lorjuk, kupang, kepiting, dan cumi-cumi 

sebagai bahan utama pembuatan krupuk olahan hasil laut  

10. Segar, Alami, Tanpa Bahan Pengawet, Bergizi, dan Berkualitas 

 Kata kunci “segar, alami, tanpa bahan pengawet, bergizi, dan berkualitas” 

memiliki makna bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo menggunakan bahan 

perikanan laut yang langsung diantarkan oleh nelayan setelah penangkapan. Hal 
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ini secara jelas menujukkan bahwa bahan perikanan laut laut yang digunakan 

masih segar, alami dari laut, tidak mengandung pengawet. Selain itu, bahan 

perikanan laut yang digunakan juga mengandung protein yang tinggi dimana 

protein tersebut baik untuk tubuh.  

 
4.2.3. Proses Pemilihan Strategi  

  Berdasarkan visi dan misi yang telah dianalisa, ditentukan beberapa alternatif 

strategi yang dapat dijalankan oleh UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. Strategi 

tersebut adalah : 

1. Meningkatkan rasa, tekstur, dan kualitas krupuk olahan hasil laut secara selektif 

dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas. 

2. Melakukan proses produksi krupuk olahan hasil laut secara langsung dengan 

menggunakan bahan perikanan laut khas kota Surabaya (Lorjuk, Kepiting, 

Kupang, dan Cumi-Cumi) yang segar, alami, bergizi, tanpa bahan pengawet, dan 

berkualitas. 

3. Menciptakan inovasi dengan menambah ragam krupuk olahan hasil laut dan 

berkreasi terhadap bentuk krupuk olahan hasil laut. 

4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga mampu bekerja lebih 

keras dalam menciptakan berbagai produk baru dengan kualitas yang baik 

sehingga mampu bersaing dengan produk serupa di kawasan ASEAN. 

5. Menyusun kriteria keberhasilan dan evaluasi kinerja dalam rencana jangka 

panjang. 

 
4.2.4. Proses Penyusunan Strategi, Program, serta Kegiatan 

  Menurut Rangkuti (2014), dalam pelaksanaan kegiatan harus mempunyai 

landasan program kerja yang sistematis dan komprehensif dengan program kerja 
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yang tidak boleh berdiri sendiri namun bertujuan untuk bersatu dalam mensukseskan 

strategi yang telah ditentukan dan mensukseskan visi, misi, dan tujuan. Hasil dalam 

proses penyusunan strategi, program, serta kegiatan ini ditampilkan pada tabel 4. 

Tabel 4 : Penyusunan Strategi, Program, serta Kegiatan di UKM Srikandi Sumber Laut 
    Sukolilo 

Strategi Program Kegiatan 

1. Meningkatkan rasa, tekstur, dan 
kualitas krupuk secara selektif 
dengan menggunakan bahan-bahan 
berkualitas 

Program 
Pengembangan 
Produk UKM 
Srikandi 
Sumber Laut 
Sukolilo 

Menambah komposisi, 
penyedap, serta kaldu 
yang berasal dari bahan 
perikanan laut yang 
digunakan  

Membeli oven sehingga 
mampu untuk melakukan 
pengeringan tanpa 
matahari 

Menggunakan tepung dan 
bahan-bahan yang 
berkualitas  

Melakukan seleksi 
terhadap bahan-bahan 
yang digunakan di dalam 
produksi 

 

2. Melakukan proses produksi    
krupuk secara langsung dengan 
menggunakan bahan perikanan laut 
khas kota Surabaya (Lorjuk, 
Kepiting, Kupang, dan Cumi-Cumi) 
yang segar , alami, bergizi, 
berkualitas, dan tanpa bahan 
pengawet,  

Program 
Pelestarian 
Produk Krupuk 
Unggulan Khas 
Kota Surabaya 

Melakukan proses 
pembuatan krupuk secara 
langsung saat bahan 
perikanan laut datang dari 
nelayan  

Memastikan kesegaran, 
alami, kualitas, gizi, tidak 
adanya bahan pengawet 
dalam bahan perikanan 
laut selama kurang dari 3 
jam dari nelayan  

Menggunakan bahan 
perikanan laut khas Kota 
Surabaya seperti lorjuk, 
kepiting, kupang, dan 
cumi-cumi 

 

3. Menciptakan inovasi dengan 
menambah ragam krupuk olahan 
hasil laut dan berkreasi terhadap 
bentuk krupuk olaha hasil laut 

Program 
Peningkatan 
Minat 
Konsumen 

Mengembangkan produk 
krupuk selain Krupuk 
Lorjuk, Krupuk Kepiting, 
Krupuk Kupang, dan 
Krupuk Cumi-Cumi. 
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Seperti Krupuk Ikan Payus 
dan Krupuk Kulit Ikan 
Kakap, dan krupuk Terung 

Mengolah sisa adonan 
menjadi bentuk sutiran 
atau olahan krupuk bentuk 
lain 

Mengkreasikan bentuk 
masing-masing jenis 
krupuk sehingga mampu 
menarik minat konsumen 
dan meningkatkan 
penjualan  serta produksi 
krupuk olahan hasil laut. 

 

4. Meningkatkan kompetensi 
Sumber Daya Manusia sehingga 
mampu bekerja lebih keras dalam 
menciptakan berbagai produk baru 
dengan kualitas yang baik sehingga 
mampu bersaing dengan produk 
serupa di kawasan ASEAN 

Program 
Kesejahteraan 

Rutin dalam mengikuti 
kegiatan pelatihan dan 
pengembangan yang 
diadakan Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
(DISPERINDAGIN) 

 Menciptakan program 
konseling rutin ke 
DISPERINDAGIN 
mengenai masalah-
masalah serta 
peningkatan kualitas 
produk krupuk olahan 
hasil laut 

Melakukan 
pelegalisasisan ke 
Departemen Kesehatan 
(DepKes) dan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) 
sebagai produk krupuk 
yang layak 

Melakukan program 
training dalam 
meningkatkan motivasi 
sumber daya manusia 

 

5. Menyusun kriteria keberhasilan 
dan evaluasi kinerja dalam rencana 
jangka panjang 

Program 
Perbaikan 
Bisnis 

Menyusun SOP (Standard 
Operating Procedure) 
dalam pembuatan krupuk 
sehingga krupuk olahan 
hasil laut dapat diekspor 
ke luar negeri 
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Melakukan  pengurusan 
dokumen ekspor impor 

Mengembangkan jaringan 
bisnis terutama dengan 
pebisnis atau relasi di luar 
negeri 

Melakukan sistem 
pengecekan, pengawasan 
pada  bahan-bahan yang 
digunakan , alat-alat 
produksi, dan produk yang 
dihasilkan secara berkala 

Mengembangkan jaringan 
komunikasi dengan para 
nelayan sehingga hasil 
tangkapan dapat 
diantarkan langsung ke 
UKM Srikandi Sumber 
Laut Sukolilo 

Melakukan proses 
pembukuan secara 
berkala dan sesuai 
dengan laporan akuntansi 
keuangan 

  Mengembangkan sistem 
absensi pada saat jadwal 
produksi 

Mengembangkan sistem 
pendataan waktu mesin 
beroperasi dan waktu 
proses produksi 

Melakukan pembangunan 
rumah produksi sendiri 
sehingga tidak perlu sewa 
lahan produksi 

 

 
4.2.5. Penyusunan Sasaran Strategi 

  Sasaran strategi dikelompokkan dalam empat perspektif pada Balanced 

Scorecard. Pada sasaran strategi ini disusun penetapan sasaran strategi, 

penyusunan sub-sasaran strategi, penentuan ukuran serta target (Rangkuti, 2014). 

Sedangkan, menurut Biromo dan Suwardi (2007) dalam Solihin (2012), Sasaran 
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strategi merupakan strategi-strategi relevan yang dipetakan dalam masing-masing 

perspektif strategis. Sasaran strategi dapat berupa pernyataan mengenai apa yang 

ingin dicapai (sasaran strategi bersifat output atau outcome), atau apa yang ingin 

dilakukan (sasaran strategi bersifat proses), atau apa yang seharusnya dimiliki oleh 

organisasi (sasaran strategi bersifat input).  

  Dengan mengacu pada Rangkuti (2014) dan Syariati et al (2009), penyusunan 

sasaran strategi yang efektif untuk UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo saat ini adalah: 

Perspektif Finansial 

1. Kesejahteraan 

 Kesejahteraan yang dimaksud adalah dengan adanya peningkatan profit UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo atas penjualan krupuk olahan hasil laut. 

2. Keberhasilan  

 Keberhasilan yang dimaksud adalah dengan adanya peningkatan nilai 

shareholder value.  

3. Kesuksesan Pertumbuhan 

 Kesuksesan pertumbuhan merupakan peningkatan pertumbuhan atas produk 

baik dari segi distribusi penanganan dan biaya kualitas produk. 

Perspektif Pelanggan 

1. Peningkatan Waktu  

 Peningkatan waktu yang dimaksud adalah dengan adanya peningkatan waktu 

proses hingga distribusi ke pelanggan atau konsumen. 

2. Kesejahteraan Konsumen 

 Kesejahteraan konsumen merupakan peningkatan atas kualitas proses. 
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3. Peningkatan Nilai Pelanggan  

 Peningkatan nilai pelanggan merupakan wujud kemampuan produk yang 

bercermin pada peningkatan kinerja serta layanan. 

4. Optimalisasi Biaya bagi Pelanggan 

 Optimalisasi biaya bagi pelanggan adalah dengan adanya optimalisasi biaya 

produk krupuk olahan hasil laut. 

Perspektif Bisnis Internal 

1. Kualitas Proses Inovasi 

 Kualitas proses inovasi yang dimaksud adalah adanya optimalisasi proses 

inovasi yang dapat mendorong terjadinya efisiensi biaya. 

2. Kualitas Operasi Produksi 

 Kualitas operasi produksi yang dimaksud adalah dengan adanya peningkatan 

proses operasi produk krupuk olahan hasil laut. 

3. Kualitas Pelayanan  

 Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah dengan adanya peningkatan 

pelayanan purna jual yang diukur melalui jumlah garansi dan jumlah olahan 

produk cacat. 

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

1. Kompetensi dan Komitmen  

 Kompetensi serta komitmen yang dimaksud disini adalah melihat adanya 

peningkatan kompetensi dan komitmen personel di UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo 

2. Kontinuitas 

 Kontinuitas disini mencerminkan optimalisasi penggunaan prasarana dan 

sarana serta teknologi yang digunakan di dalam produksi krupuk olahan hasil laut. 
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4.2.6. Pemetaan Strategi 

  Pemetaan strategi berfungsi dalam memberikan kemudahan untuk melihat 

keterkaitan di dalam masing-masing perspektif dalam Balanced Scorecard yang terdiri 

atas perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Rangkuti, 2014). Pemetaan strategi 

ditampilkan pada gambar 2.  
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Gambar 2 : Pemetaan Strategi Modifikasi 
(Sumber : Rangkuti, 2014 dan Syariati et al, 2009) 
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4.2.7. Penyusunan Sub Sasaran Strategi 

  Penyusunan sub sasaran strategi merupakan lanjutan dari pemetaan strategi 

yang berfungsi dalam menjelaskan sasaran strategi secara rinci (Rangkuti, 2014). Sub 

sasaran strategi ditampilkan pada tabel 5. 

Tabel 5 : Penyusunan Sub Sasaran Strategi 

Perspektif Sasaran Strategi Sub Sasaran Strategi 

Finansial 1. Kesejahteraan 1.1. Peningkatan profit penjualan krupuk 
olahan hasil laut 

2. Keberhasilan 2.1. Peningkatan nilai shareholder value 

3. Kesuksesan 
Pertumbuhan 

3.1. Peningkatan market share 

3.2. Penurunan biaya penanganan bahan 
baku dan kualitas produk 
 

 

Pelanggan  1. Peningkatan 
waktu 

1.1.  Peningkatan waktu proses hingga 
distribusi produk hingga ke pelanggan  

2. Kesejahteraan 
konsumen 

2.1. Peningkatan kualitas proses 

3. Peningkatan 
nilai pelanggan  

3.1. Peningkatan kinerja serta layanan bagi 
pelanggan 

4. Optimalisasi 
biaya bagi 
pelanggan  

4.1. Optimalisasi biaya produk krupuk 
olahan hasil laut 

 

Bisnis Internal 1. Kualitas proses 
inovasi 

1.1. Optimalisasi Proses Inovasi 

2. Kualitas operasi 
produksi  

2.1. Peningkatan proses operasi produksi 

3. Kualitas 
Pelayanan  

3.1. Peningkatan pelayanan purna jual 

 

Pembelajaran 
dan 
Pertumbuhan  

1. Kompetensi dan 
Komitmen  

1.1. Peningkatan kompetensi serta 
komitmen personel 

2. Kontinuitas 2.1. Optimalisasi prasarana, sarana, serta 
teknologi yang digunakan di dalam produksi 
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4.2.8. Penyusunan Inisiatif Strategi 

  Pada tahap ini dilakukan penyusunan key performance indicator atau KPI. KPI 

juga disebut sebagai indikator kinerja utama atau IKU. Menurut Solihin (2012), KPI 

atau IKU, merupakan alat ukur yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran 

strategis. Terdapat dua IKU yaitu IKU lagging dan IKU Leading. IKU lagging 

merupakan IKU yang bersifat output atau IKU yang mengukur hasil. Sedangkan, IKU 

leading merupakan IKU yang bersifat proses yang akan mendorong pencapaian IKU 

lagging. 

  Selain itu, dalam penyusunan inisiatif strategi juga dilakukan penyusunan 

program kerja dan ukuran-ukuran kinerja. Penyusunan inisiatif strategi ditampilkan 

pada lampiran 9. 
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4.2.9. Cascading Balanced Scorecard 

  Menurut Rangkuti (2014), dalam melakukan cascading, diperlukan tiga 

langkah yaitu yang pertama adalah melakukan pengukuran bobot indikator dan kinerja 

tiap indikator. Kemudian, dilanjutkan dengan langkah kedua yaitu dengan melakukan 

pengukuran total skor kinerja. Kemudian, dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu 

mencocokkan dengan tabel kriteria total skor kinerja. 

  Pada tahap cascading dilakukan proses pembobotan pada masing-masing 

perspektif dan indikator kinerja. Menurut Syariati et al (2009), pembobotan perspektif 

diukur dengan melakukan pemberian bobot dengan nilai yang disesuaikan dengan 

target dan sasaran strategi UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. Sedangkan, untuk 

pembobotan indikator menggunakan metode Rangkuti (2014) yaitu dengan 

menghitung banyaknya indikator serta menetapkan nilai bobotnya. Kemudian dibagi 

dengan banyaknya indikator.  

  Berdasarkan hasil cascading diketahui bahwa total skor kinerja sebesar 97,18. 

Total skor kinerja tersebut menunjukkan bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

digolongkan ke dalam kondisi “Sangat Sehat” dengan kategori AAA. 

  Untuk proses cascading lebih lanjut ditampilkan pada Tabel 6, Tabel 7, dan 

Tabel 8, serta untuk perhitungan ukuran yang terealisasi dan target ditampilkan pada 

lampiran 10, lampiran 11, lampiran 12, dan lampiran 13. 
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Tabel 6 : Cascading – Pengukuran Bobot Indikator dan Kinerja Tiap Indikator 
Perspektif  Nomor KPI Realisasi  Target Bobot 

Indikator 
Kinerja  

(Realisasi/Target) 
x 100% 

Bobot 
Indikator x 

Kinerja 

Finansial  

(Bobot = 2.6)  
  

1 Profit Ekonomi   IDR   
138,070,183.33  

 IDR   
215,590,183.33  

                                    
1.43  

 
64% 

                                           
0.91  

2 ROI (Return on Investment) 63% 73%                                     
1.43  

 
87% 

                                           
1.24  

3 PMoS (Profit Margin on Sales) 60% 70%                                     
1.43  

 
85% 

                                           
1.22  

4 ROE (Return on Equity) 65% 74%                                     
1.43  

 
87% 

                                           
1.25  

5 Market Share 55% 73%                                     
1.43  

 
75% 

                                           
1.07  

6 Biaya penanganan bahan baku  IDR        
1,440,000.00  

 IDR        
1,920,000.00  

                                    
1.43  

 
75% 

                                           
1.07  

7 Biaya kualitas produk  IDR        
5,064,000.00  

 IDR        
4,094,937.60  

                                    
1.43  

 
124% 

                                           
1.77  

         
10 

                                    
5.97  

                                           
8.53  

        

Pelanggan  

(Bobot = 2.4) 
1 Lead Time 7 hari 4 hari                                     

0.83  
 

175% 
                                           

1.46  

2 Jumlah produk cacat yang 
dikembalikan pelanggan   

0 0                                     
0.83  

-                                                 
-    

3 On time Delivery 100% 100%                                     
0.83  

 
100% 

                                           
0.83  

4 Tingkat Kualitas Produk 20 pelanggan 50 pelanggan                                     
0.83  

 
40% 

                                           
0.33  

5 Rutinitas cek produk saat 
produksi 

192 kali 480 kali                                     
0.83  

 
40% 

                                           
0.33  

6 Rate of Quality Product 3% 5%                                     
0.83  

 
60% 

                                           
0.50  

  7 Customer Retention 7% 15%                                     
0.83  

 
47% 

                                           
0.39  

8 Number of New Customer 11% 20%                                     
0.83  

 
55% 

                                           
0.46  
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9 Number of Complaint  0.17% 0%                                     
0.83  

-                                                 
-    

10 Biaya-harga produk saat ini  IDR              
16,000.00  

 IDR              
18,000.00  

                                    
0.83  

 
89% 

                                           
0.74  

11 Biaya penerimaan  IDR                             
-    

 IDR                             
-    

                                    
0.83  

 
0% 

                                                
-    

12 Biaya pengerjaan  IDR                             
-    

 IDR                             
-    

                                    
0.83  

 
0% 

                                                
-    

         
10 

                                    
6.06  

                                           
5.05  

        

Bisnis Internal 

(Bobot = 2.6) 
1 Total Biaya Persedian  IDR                

1,697.05  
 IDR        
1,385,640.65  

                                    
0.67  

 
0% 

                                           
0.00  

2 Yield Rate 75% 100%                                     
0.67  

 
75.00% 

                                           
0.50  

3 Idle Capacity 25% 0%                                     
0.67  

-  -  

4 Efisiensi Biaya Produksi  IDR      
83,032,000.00  

 IDR      
82,312,000.00  

                                    
0.67  

 
101% 

                                           
0.67  

5 Manufacturing Cycle 
Effectiveness 

                                 
0.92  

                                 
1.00  

                                    
0.67  

 
92% 

                                           
0.61  

6 tingkat produk cacat 48 kilogram 5.43 kilogram                                     
0.67  

 
884% 

                                           
5.89  

7 jumlah pengawasan mutu 384 kali 480 kali                                     
0.67  

 
80% 

                                           
0.53  

8 MTBF mesin pengaduk 0.25 jam  0.17 jam                                      
0.67  

 
147% 

                                           
0.98  

9 MTBF mesin pemotong listrik 0.5 jam  0.33 jam                                      
0.67  

 
152% 

                                           
1.01  

  10 MTBF pemotong manual 0.5 jam  0.33 jam                                      
0.67  

 
152% 

                                           
1.01  

11 MTTR mesin pengaduk 0.25 jam  0.17 jam                                      
0.67  

 
147% 

                                           
0.98  

12 MTTR mesin pemotong listrik 0.5 jam  0.33 jam                                      
0.67  

 
152% 

                                           
1.01  

13 MTTR pemotong manual 0.5 jam  0.33 jam                                      
0.67  

 
152% 

                                           
1.01  
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14 jumlah garansi di tahun 2015 96 kilogram  48 kilogram                                     
0.67  

 
200% 

                                           
1.33  

15 jumlah olahan produk cacat 0 kilogram  0 kilogram                                      
0.67  

-  -  

         
10 

                                  
23.32  

                                         
15.55  

        

Pembelajaran 
dan 

Pertumbuhan  

(Bobot = 2.4) 
  

1 Employee Turnover 0% 0% 1.25 - - 

2 Employee Productivity 25% 25% 1.25 100% 1.25 

3 Absensi 1% 1% 1.25 109% 1.357886905 

4 Pelatihan dan Pengembangan 
Karyawan 

75% 75% 1.25 100% 1.25 

5 Idle Time 46.75 30.25 1.25 155% 1.931818182 

6 Downtime mesin pemotong 
listrik 

6.5 7 1.25 93% 1.160714286 

7 Downtime pemotong manual 6.5 7 1.25 93% 1.160714286 

8 Downtime mesin pengaduk 7 7 1.25 100% 1.25 

         
10 

                                    
7.49  

                                           
9.36  

TOTAL SKOR 
MAKSIMUM 

        40 42.83616275 38.48602856 
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Tabel 7 : Cascading – Pengukuran Total Skor Kinerja 

Perspektif Bobot Perspektif Kinerja 
(Total Bobot 

Indikator x 

Kinerja) 

Bobot Perspektif x Kinerja 

Finansial 2.6 8.53 22.18 

Pelanggan  2.4 5.05 12.11 

Bisnis Internal 2.6 15.55 40.42 

Pembelajaran dan Pertumbuhan 2.4 9.36 22.47 

TOTAL SKOR PERSPEKTIF 10 38.49 97.18 
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Tabel 8 : Cascading – Kriteria Total Skor Kinerja  

Keterangan Total Skor (TS) 
  

Kriteria 

SANGAT SEHAT AAA ≥ 95 

 AA 80 < TS < 95 

 A 65 < TS < 80 

   

KURANG SEHAT BBB 50 < TS < 65 

 BB 40 < TS < 50 

 B 30 < TS < 40 

   

TIDAK SEHAT CCC 20 < TS < 30 

 CC 10 < TS < 20 

 C TS < 10 

   

(Sumber : Rangkuti, 2014)
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4.2.9.1. Cascading Perspektif Finansial  

 

  Dalam tabel 6, perspektif finansial memiliki bobot perspektif senilai 2,6 

dengan terdapat tujuh ukuran kinerja atau indikator kinerja (KPI). Masing-masing 

ukuran kinerja tersebut memiliki bobot indikator senilai 1,43. Indikator kinerja tersebut 

adalah profit ekonomi, ROI (Return on Investment), PMoS (Profit Margin on Sales), 

ROE (Return on Equity), market share, biaya penanganan bahan baku, dan biaya 

kualitas produk. Nilai realisasi serta target pada masing indikator terlampir pada 

lampiran 10.  

  Kinerja profit ekonomi sebesar 64% yang merupakan hasil dari nilai realisasi 

sebesar Rp 138.070.183,33 dengan target sebesar Rp 215.590.183,33. Dan apabila 

kinerja tersebut dikalikan dengan bobot indikator maka akan menghasilkan nilai 

sebesar 0,91. Sedangkan, untuk ROI memiliki nilai realisasi sebesar 63% dan target 

sebesar 73%. Nilai tersebut menghasilkan nilai kinerja sebesar 87% dengan nilai 

bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 1,24. Nilai realisasi dan target PMoS memiliki 

nilai sebesar 60% dan 70%. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 85% dengan 

bobot indikator dikali dengan kinerja sebesar 1,22. 

 ROE memiliki nilai realisasi sebesar 65% dengan target sebesar 74%. Nilai 

tersebut menghasilkan kinerja sebesar 87% dengan nilai bobot indikator dikalikan 

kinerja sebesar 1,25. Sedangkan nilai market share terealisasi sebesar 55% dengan 

target sebesar 73%. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 75% dengan nilai 

bobot indikator dikali dengan kinerja sebesar 1,07. Pada biaya penanganan bahan 

baku terealisasi sebesar Rp 1.440.000,00 dengan target sebesar Rp 1.920.000,00. 

Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 75% dengan nilai bobot indikator 

dikalikan dengan kinerja sebesar 1,07. Sedangkan, untuk biaya kualitas produk 

terealisasi sebesar Rp 5.064.000,00 dengan target sebesar Rp 4.094.937,60. Nilai 
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tersebut menghasilkan kinerja sebesar 124% dengan nilai bobot indikator dikalikan 

dengan kinerja sebesar 1,77. Berdasarkan hasil kinerja masing-masing indikator, total 

keseluruhan kinerja sebesar 5,97 dengan total bobot dikalikan indikator sebesar 8,53. 

 
4.2.9.2. Cascading Perspektif Pelanggan 

  Dalam tabel 6, perspektif pelanggan memiliki bobot perspektif sebesar 2,4 

dengan memiliki 12 ukuran atau indikator kinerja yang masing-masing memiliki bobot 

indikator sebesar 0,83. Ke-12 ukuran atau indikator kinerja tersebut adalah lead time, 

jumlah produk cacat yang dikembalikan pelanggan, on time delivery, tingkat kualitas 

produk, rutinitas cek produk saat produksi, rate of quality product, customer retention, 

number of new customer, number of complaint, biaya-harga produk saat ini, biaya 

penerimaan, dan biaya pengerjaan. Perhitungan realisasi dan target pada masing-

masing ukuran dapat dilihat pada lampiran 11. 

  Lead time pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo terealisasi sebesar 7 

hari dengan target sebesar 4 hari. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 175% 

dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 1,46. Sedangkan, untuk jumlah 

produk cacat yang dikembalikan pelanggan terealisasi dan memiliki target sebesar 0. 

Nilai kinerja yang dihasilkan adalah tak terhingga dengan nilai bobot indikator dikali 

dengan kinerja sebesar tak terhingga.  

  On time delivery terealisasi sebesar 100% dengan target sebesar 100%. 

Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 100% dengan nilai bobot indikator 

dikalikan kinerja sebesar 0,83. Tingkat kualitas produk terealisasi sebesar 20 

pelanggan dengan target sebesar 50 pelanggan. Nlai tersebut menghasilkan kinerja 

sebesar 40% dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 0,33. Adapun, 

untuk rutinitas cek produk saat produksi terealisasi sebesar 192 kali dengan target 
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sebesar 480 kali. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 40% dengan nilai bobot 

indikator dikalikan kinerja sebesar 0,33.  

  Rate of quality product terealisasi sebesar 3% dengan target sebesar 5%. 

Niali tersebut menghasilkan kinerja sebesar 60% dengan nilai bobot indikator 

dikalikan kinerja sebesar 0,50. Customer retention terealisasi sebesar 7% dengan 

target sebesar 15%. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 47% dengan nilai 

bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 0,39. Sedangkan, number of new customer 

terealisasi sebesar 11% dengan target sebesar 20%. Nilai tersebut menghasilkan 

kinerja sebesar 55% dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 0,46.  

  Number of complaint terealisasi sebesar 0,17% dengan target sebesar 0%. 

Dalam perhitungan nilai tersebut menghasilkan nilai kinerja yang tak terdefinisi. 

Secara otomatis, nilai bobot indikator dikalikan kinerja juga tidak terdefinisi. Untuk 

biaya-harga produk saat ini memiliki nilai realisasi sebesar Rp 16.000,00 dengan 

target sebesar Rp 18.000,00. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 89% 

dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 0,74. Pada indikator biaya 

penerimaan dan biaya pengerjaan memiliki nilai kinerja sebesar 0% akibat UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo tidak menerapkan biaya penerimaan dan biaya 

pengerjaan. 

 Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa total kinerja sebesar 6,06. Hal 

tersebut diimbangi dengan total nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 5,05. 

 
4.2.9.3. Cascading Perspektif Bisnis Internal 

  Terlihat pada tabel 6, perspektif bisnis internal memiliki bobot sebesar 2,6 

dengan memiliki 15 ukuran atau indikator kinerja yang memiliki bobot masing – masing 

indikator sebesar 0,67. Ukuran-ukuran tersebut adalah total biaya persediaan, yield 
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rate, idle capacity, efisiensi biaya produksi, manufacturing cycle effectiveness, tingkat 

produk cacat, jumlah pengawaasan mutu, MTBF mesin pengaduk, MTBF mesin 

pemotong listrik, MTBF pemotong manual, MTTR mesin pengaduk, MTTR mesin 

pemotong listrik, MTTR pemotong manual, jumlah garansi di tahun 2015, dan jumlah 

olahan produk cacat. Untuk perhitungan realisasi dan target masing-masing ukuran 

terlampir pada lampiran 15.  

  Total biaya persediaan terealisasi sebesar Rp 1697,05 dengan target 

sebesar Rp 1.385.640,65. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 0% dengan 

nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 0. Pada yield rate terealisasi sebesar 

75% dengan target sebesar 100%. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 75% 

dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 0,50. Pada idle capacity 

terealisasi sebesar 25% dengan target sebesar 0%. Nilai tersebut menghasilkan nilai 

kinerja tidak terdefinisi. Secara otomatis, nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 

0.  

  Manufacturing cycle effectiveness terealisasi sebesar 0,92 dengan target 

sebesar 1,00. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 925 dengan nilai bobot 

indikator dikalikan kinerja sebesar 0,61. Sedangkan, untuk tingkat produk cacat 

terealisasi sebesar 48 kilogram dengan target sebesar 5,43 kilogram. nilai tersebut 

menghasilkan kinerja sebesar 884% dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja 

sebesar 5,89. Pada jumlah pengawasan mutu terealisasi sebesar 384 kali dengan 

target sebesar 480 kali. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 80% dengan nilai 

bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 0,53. Untuk MTBF mesin pengaduk 

terealisasi sebesar 0,25 jam dengan target sebesar 0,17 jam. Nilai tersebut 

menghasilkan kinerja sebesar 147% dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja 

sebesar 0,98. Sedangkan, pada MTBF mesin pemotong listrik terealisasi sebesar 0,5 
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jam dengan target sebesar 0,33 jam. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 

152% dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 1,01. Hal yang sama juga 

terjadi pada MTBF pemotong manual yang terealisasi sebesar 0,5 jam dengan target 

sebesar 0,33 jam. Nilai tersebut juga menghasilkan kinerja sebesar 152% dengan nilai 

bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 1,01.  

  Adapun untuk MTTR mesin pengaduk terealisasi sebesar 0,25 jam dengan 

target sebesar 0,17 jam. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 147% dengan 

nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 0,98. Sedangkan, pada MTTR mesin 

pemotong listrik terealisasi sebesar 0,5 jam dengan target sebesar 0,33 jam. Nilai 

tersebut menghasilkan kinerja sebesar 152% dengan nilai bobot indikator dikalikan 

kinerja sebesar 1,01. Hal yang sama juga terjadi pada MTTR mesin pemotong manual 

yang terealisasi sebesar 0,5 jam dengan target sebesar 0,33 jam yang menghasilkan 

kinerja sebesar 152% dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 1,01. 

Untuk jumlah garansi di tahun 2015, terealisasi sebesar 96 kilogram dengan target 

sebesar 48 kilogram. nilai tersebut menghasilkan kinerja sebesar 200% dengan nilai 

bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 1,33. Adapun untuk, jumlah olahan produk 

cacat memiliki realisasi dan target sebesar 0 kilogram.  

 Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa total kinerja untuk 

seluruh ukuran atau indikator kinerja berjumlah sebesar 23,32 dengan total nilai bobot 

indikator dikalikan kinerja sebesar 15,35.  

 
4.2.9.4. Cascading Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

  Pada tabel 6, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memiliki bobot 

perspektif sebesar 2,4 dengan memiliki delapan ukuran atau indikator kinerja. Masing-

masing ukuran memiliki bobot indikator sebesar 1,25. Ukuran-ukuran tersebut antara 
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lain employee turnover, employee productivity, absteinsm atau absensi, pelatihan dan 

pengembangan karyawan, idle time, downtime mesin pemotong listrik, downtime 

pemotong manual, dan downtime mesin pengaduk. Untuk perhitungan realisasi dan 

target masing-masing ukuran dilampirkan pada lampiran 13. 

  Employee turnover memiliki realisasi dan target sebesar 0%. Secara 

otomatis, kinerja serta bobot indikator dikalikan kinerja adalah 0. Sedaangkan pada 

employee productivity terealisasi sebesar 25% dengan target sebesar 25%. Nilai 

tersebut menghasilkan kinerja sebesar 100% dengan nilai bobot indikator dikalikan 

kinerja adalah 1,25. Selain itu, absensi pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

terealisasi sebesar 1% dengan target sebesar 1% pula. Nilai tersebut menghasilkan 

kinerja sebesar 109% dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja adalah 

1,357886905.  

  Pada pelatihan dan pengembangan karyawan terealisasi sebesar 75% 

dengan target sebesar 75% pula. Nilai tersebut menghasilkan kinerja sebear 100% 

dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja adalah 1,25. Sedangkan, idle time  

terealisasi sebesar 46,75 jam dengan target sebesar 30,25 jam. Kinerja yang 

diperoleh sebesar 155% dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 

1,931818182. Adapun untuk downtime mesin pemotong listrik terealisasi sebesar 6,5 

jam dengan target sebesar 7 jam. Kinerja yang didapatkan adalah sebesar 93% 

dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 1,160714286. Hal yang sama 

juga terjadi pada downtime pemotong manual. Downtime pemotong manual 

terealisasi sebesar 6,5 jam dengan target sebesar 7 jam. Hal tersebut menghasilkan 

kinerja sebesar 93% dengan nilai bobot indikator dikalikan kinerja adalah 

1,160714286. Sedangkan, nilai downtime mesin pengaduk terealisasi sebesar 7 jam 
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dengan target sebesar 7 jam. Kinerja yang diperoleh sebesar 100% dengan nilai bobot 

indikator dikalikan kinerja sebesar 1,25. 

  Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa total kinerja pada 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebesar 42,83616275. Sedangkan, total 

nilai bobot indikator dikalikan kinerja sebesar 38, 48602856.  

4.2.9.5. Cascading – Pengukuran Total Skor Kinerja 

  Setelah dilakukan pengukuran seperti pada tabel 6, maka pengukuran 

dilanjutkan dengan menghitung total skor kinerja yang termuat pada tabel 7. Total 

bobot indikator dikalikan kinerja pada masing-masing perspektif akan dikalikan lagi 

dengan bobot perspektif. Diketahui bahwa bobot perspektif finansial adalah 2,6 

dengan total nilai bobot indikator dikalikan kinerja adalah 8,53. Hasil perkalian antara 

bobot perspektif dikalikan total nilai bobot indikator yang dikalikan dengan nilai 

kinerjaa adalah 22,18. Sedangkan, perspektif pelanggan memiliki bobot perspektif 

sebesar 2,4 dengan total nilai bobot indikator dikalikan kinerja adalah 5,05. Hasil 

perkalian nilai tersebut sebesar 12,11. Pada perspektif bisnis internal, bobot perspektif 

yang dimiliki sebesar 2,6 dengan total nilai bobot indikator dikalikan kinerja adalah 

15,55. Hasil perkalian nilai tersebut adalah 40,42. Adapun, untuk perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan memiliki bobot perspektif sebesar 2,4 dengan total 

nilai bobot indikator dikalikan kinerja adalah 9,36. Hasil perkalian nilai tersebut adalah 

22,47. 

  Selanjutnya, seluruh nilai tersebut dijumlah dan dihasilkan total bobot 

perspektif adalah 10. Kemudian, total nilai bobot indikator dikalikan kinerja adalah 

38,49, dan total skor perspektif-kinerja adalah 97,18. 
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4.2.9.6. Cascading – Penentuan Kategori UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

  dengan Kriteria Total Skor Kinerja 

  Setelah total skor kinerja diketahui sebesar 97,18 maka akan langsung 

ditentukan kategori UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo seperti pada tabel 8. Pada 

tabel 8 diketahui bahwa total skor kinerja sebesar 97,18 digolongkan dalam kondisi 

“Sangat Sehat” dengan kategori AAA. Hal tersebut dikarenakan bahwa nilai 97,18 

memenuhi kriteria total skor kinerja di atas sama dengan 95 (≥ 95).  

  Menurut Rangkuti (2014), total skor kinerja menentukan kategori dan kondisi 

perusahaan atau organisasi. Kondisi perusahaan atau organisasi dibagi menjadi tiga 

yaitu kondisi “Sangat Sehat”, kondisi “Kurang Sehat”, dan kondisi “Tidak Sehat”. Pada 

masing-masing kondisi tersebut, memiliki tiga kategori dengan tiap kategori memiliki 

total skor kinerja yang berbeda. Kondisi “Sangat Sehat” dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu kategori AAA dengan total skor kinerja di atas sama dengan 95 ( ≥ 95), kategori 

AA dengan total skor kinerja di atas 80 dan di bawah 95 ( 80< TS< 95), dan kategori 

A dengan total skor kinerja di atas 65 dan di bawah 80 (65< TS< 80).  

  Sedangkan, kondisi “Kurang Sehat” dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

kategori BBB dengan total skor kinerja di atas 50 dan di bawah 65 (50< TS< 65), 

kategori BB dengan total skor kinerja di atas 40 dan di bawah 50 (40< TS< 50), 

kategori B dengan total skor kinerja di atas 30 dan di bawah 40 (30< TS< 40). Adapun 

untuk kondisi “Tidak Sehat” juga dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori CCC 

dengan total skor kinerja di atas 20 dan di bawah 30 (20< TS< 30), kategori CC 

dengan total skor kinerja di atas 10 dan di bawah 20 (10< TS< 20), dan kategori C 

dengan total skor kinerja di bawah 10 (TS< 10). 
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4.3. Interpretasi dan Analisis Balanced Scorecard pada Masing-Masing 

Indikator Kinerja per Perspektif sebagai Acuan dalam Menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

 MEA atau yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki empat pilar 

utama. Empat pilar tersebut adalah (1) ASEAN merupakan pasar tunggal dan 

berdasar produksi tunggal dengan didukung aliran bebas barang, investasi, jasa, 

aliran modal yang bebas, serta tenaga kerja yang tersertifikasi. (2) ASEAN merupakan 

kawasan berdaya saing tinggi yang memiliki perlindungan konsumen, peraturan 

kompetisi, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce, serta hak 

kekayaan intelektual. (3) ASEAN merupakan kawasan yang memiliki perkembangan 

ekonomi secara merata dengan unsur pengembangan usaha kecil serta menengah. 

(4) ASEAN merupakan kawasan dengan integrasi penuh terhadap perekonomian 

sedunia. (Sunardi dan Djazuli, 2015).  

 Dengan melihat empat pilar utama dari MEA, maka UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo harus siap dalam menghadapi persaingan dengan negara lain. Oleh karena 

itu, dalam era MEA saat ini, UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo harus menciptakan 

berbagai program kerja demi berbenah diri.  

 Dengan indikator atau ukuran kinerja yang telah disusun dan dilakukan 

pengukuran maka akan dilakukan interpretasi dan analisis pada masing-masing 

indikator kinerja dengan menyesuaikan pada program kerja yang sesuai. 

4.3.1. Perspektif Finansial  

  Pada perspektif finansial terdapat tujuh indikator kinerja yang diukur. Tujuh 

indikator kinerja yaitu profit ekonomi, ROI (Return on Investment), PMoS (Profit Margin 

on Sales), ROE (Return on Equity), market share, biaya penanganan bahan baku, dan 

biaya kualitas produk. 
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1. Profit Ekonomi 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tahap cascading Balanced Scorecard, 

terdapat tujuh indikator yang terukur. Nilai profit ekonomi diketahui sebesar Rp 

138.070.183,33 dengan target sebesar Rp 215.590.183,33. Perbedaan yang besar 

antara realisasi dengan target mengindikasikan bahwa profit ekonomi belum 

memenuhi target. Fakta yang terdapat di lapangan menunjukkan bahwa nilai profit 

ekonomi sebesar Rp 138.070.183,33 merupakan profit bersih dari penjualan 14.400 

kilogram krupuk olahan hasil laut. Agar memenuhi target, maka UKM Srikandi Sumber 

Laut Sukolilo harus memaksimalkan produksi menjadi 19.200 kilogram yang sesuai 

dengan kapasitas produksi UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo pula. Hal ini juga 

menghilangkan idle capacity yang masih sebesar 25% menjadi 0%. 

2. Return on Investment (ROI) 

ROI yang didapatkan sebesar 63% dengan target sebesar 73%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ROI masih rendah namun mendekati target. Berdasarkan 

Rangkuti (2014), hal ini menunjukkan bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

belum dapat menghasilkan profit yang diperoleh atas kegiatan operasi sebesar 63% 

dari setiap Rp 1,00 investasi atau aktiva yang dipergunakan dalam menghasilkan 

keuntungan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat penjualan masih rendah 

apabila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perlu 

dilakukannya pertambahan produksi krupuk olahan hasil laut menjadi 19.200 

kilogram, memaksimalkan kapasitas usaha, dan selektif dalam memilih bahan yang 

baik namun dengan harga yang lebih rendah dari saat ini. 

3. Profit Margin on Sales (PMoS) 

 PMoS didapatkan hasil sebesar 60% dengan target 70%. Berdasarkan analisa di 

lapangan, nilai PMoS yang terealisasi sebesar 60% akibat penjualan krupuk olahan 
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hasil laut  pada tahun 2015 sebesar Rp 230.400.000,00 untuk 14.400 kilogram dengan 

laba bersih sebesar Rp 138.070.183,33.oleh karena itu, PMoS saat ini dapat 

dikatakan belum memenuhi target. Hal tersebut dapat ditingkatkan nilainya dengan 

meningkatkan produksi dan penjualan krupuk olahan hasil laut dengan kualitas yang 

lebih baik. Peningkatan penjualan harus disesuaikan dengan kapasitas maksimal 

produksi UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo yaitu 19.200 kilogram per tahun. 

 Untuk keseluruhan indikator profit ekonomi, ROI, dan PMoS, program kerja yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan profit ekonomi, ROI, dan PMoS dapat berupa 

pembelian bahan utama krupuk dari nelayan secara langsung, menyusun sistem dan 

prosedur yang digunakan dalam produksi krupuk olahan hasil laut, serta berkreasi 

dalam menambah jenis krupuk. Selain itu, juga memaksimalkan produksi dan 

meningkatkan penjualan.  

4. Return on Equity (ROE) 

ROE yang dihasilkan sebesar 65% dengan target 74%. Hal ini menunjukkan bahwa 

ROE masih belum meningkat.  Berdasarkan Rangkuti (2014), ROE dapat ditingkatkan 

dengan dua cara yaitu : 

1. Menambah profit dengan cara meningkatkan profit margin, melakukan efisiensi 

biaya, atau meningkatkan penjualan krupuk olahan hasil laut UKM Srikandi 

Sumber Laut Sukolilo. 

2. Mengurangi modal pemegang saham, meningkatkan kewajiban atau mengurangi 

aktiva. Kelemahan pada cara ini adalah meningkatnya kewajiban atau hutang, 

berkurangnya likuid modal pemegang saham yang mengakibatkan banyak 

terserap ke aktiva tetap. 

 Selain itu, fakta di lapangan menujukkan bahwa ROE senilai 65% masih 

dipengaruhi pula dengan kewajiban atau hutang ke bank sebesar Rp 7.488.000,00. 
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 Secara otomatis, dengan melakukan peminjaman ke bank maka sama dengan 

memutarkan modal bank pada bisnis produksi krupuk olahan hasil laut di UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo. Oleh karena itu, program kerja yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan ROE adalah berkreasi, dan mengembangkan bentuk serta ragam 

krupuk olahan hasil laut, menyusun prosedur serta sistem, mengembangkan jejaring 

bisnis dan komunikasi, mengembangkan pengawasan pada bahan, produk, sarana 

dan prasarana yang tersedia, serta meningkatkan penjualan krupuk olahan hasil laut 

UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo.  Selain itu, tidak melakukan peminjaman ke bank 

atau berhutang merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan ROE.  

5. Market Share 

    Market share didapatkan hasil sebesar 55% dengan target sebesar 73%. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2015), market share menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menguasai pasar. Pada fakta di lapangan, nilai market share sebesar 55% 

yang menunjukkan bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo mampu menguasai 

pasar krupuk olahan hasil laut sebesar 55%. Hal tersebut juga didukung dengan 

merambahnya pemasaran krupuk olahan hasil laut yang tidak hanya di Masyarakat 

Sukolilo saja namun hingga mencapai Mataram. Kotler dan Armstrong (2015), juga 

menambahkan bahwa kemampuan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo memiliki 

proporsi 55% terhadap seluruh penjualan pesaing UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

yang bergerak di usaha krupuk olahan hasil laut.  

 Berdasarkan hasil cascading mengenai market share menunjukkan bahwa market 

share masih belum memenuhi target. Agar dapat memenuhi target maka UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo tidak boleh hanya melakukan peningkatan penjualan 

saja namun harus meningkatkan promosi, menggunakan bahan-bahan berkualitas 

sebagai bahan produksi krupuk olahan hasil laut, dan mengembangkan jaringan serta 
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bisnis. Dengan cara tersebut, maka pangsa pasar krupuk olahan hasil laut dapat 

meluas.  

6. Biaya Penanganan Bahan Baku 

 Biaya penanganan bahan baku adalah Rp 1.440.000,00 dengan target sebesar Rp 

1.920.000,00. Biaya penanganan bahan baku dalam target lebih tinggi akibat toleransi 

terhadap kapasitas maksimal produksi krupuk olahan hasil laut di UKM Srikandi 

Sumber Laut Sukolilo sebesar 19.200 kilogram. Selain itu, fakta di lapangan juga 

menunjukkan bahwa biaya pembelian LPG adalah Rp 864.000,00 serta biaya 

pembelian garam sebesar Rp 576.000,00. Adapun targetnya adalah biaya pembelian 

LPG sebesar Rp 1.152.000,00 dengan biaya pembelian garam sebesar Rp 

768.000,00. Target yang tinggi ini merupakan toleransi terhadap kapasitas maksimal 

produksi sebesar 19.200 kilogram. Hal ini mengisyaratkan bahwa biaya penanganan 

bahan baku yang dikeluarkan oleh UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo untuk setiap 

kilogram-nya adalah Rp 100,00. Oleh karena itu, agar biaya penanganan bahan baku 

untuk produksi krupuk olahan hasil laut sebesar 14.400 kilogram dan 19.200 kilogram 

maka UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dapat melakukan program kerja seperti 

membeli LPG dan garam dalam skala besar sebagai cadangan dalam produksi skala 

besar. 

7. Biaya Kualitas Produk 

 Biaya kualitas produk terealisasi sebesar Rp 5.064.000,00 dengan target sebesar 

Rp 4.094.937,60. Hal tersebut mengindikasikan bahwa biaya kualitas produk masih 

belum memenuhi target. Hal tersebut diakibatkan oleh biaya produk cacat serta biaya 

garansi yang masih tinggi. Biaya produk cacat pada tahun 2015 masih sebesar Rp 

768.000,00 dengan pen-target-an sebesar Rp 86.937,60. Sedangkan, untuk biaya 

garansi sebesar Rp 1.536.000,00 dengan target sebesar Rp 768.000,00. Selain itu, 
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prevention cost yang berupa LPG dan garam juga turut mempengaruhi akibat toleransi 

terhadap kapasitas produksi maksimal UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. Oleh 

karena itu, UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo harus menerapkan program kerja 

seperti pembelian LPG dan garam dalam skala besar sebagai cadangan dalam 

produksi skala besar, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta 

menggunakan pengemas yang baik agar krupuk olahan hasil laut yang dikemas tidak 

mengalami perubahan secara fisik seperti penjamuran. Selain itu, UKM Srikandi 

Sumber Laut Sukolio juga harus menjaga tingkat kelembaban serta kekeringan 

produk krupuk olahan hasil laut dengan melakukan pengawasan serta pengecekan 

terhadap krupuk olahan hasil laut. 

4.3.2. Perspektif Pelanggan 

  Pada perspektif pelanggan, diketahui terdapat 12 indikator yang terukur yaitu 

waktu-lead time, jumlah produk cacat yang dikembalikan pelanggan, on time delivery, 

tingkat kualitas produk, rutinitas cek produk saat produksi, rate of quality product, 

customer retention, number of new customer, number of complaint, biaya-harga 

produk saat ini, biaya penerimaan, dan biaya pengerjaan.  

1. Waktu – Lead Time 

 Lead time yang terukur saat ini adalah 7 hari dengan target 4 hari. Lead time ini 

merupakan jumlah hari yang diperlukan dari tahap pembuatan produk krupuk olahan 

hasil laut hingga dikirimkan ke pelanggan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 

lead time ini terukur akibat adanya penjadwalan produksi. Sedangkan, untuk bahan-

bahan yang digunakan telah diantarkan langsung oleh nelayan ke UKM Srikandi 

Sumber Laut Sukolilo. Menurut Syariati et al (2009), lead time ideal adalah 43 hari 

atau 1024 jam. Hal ini mengartikan bahwa lead time yang dimiliki oleh UKM Srikandi 

Sumber Laut Sukolilo sudah sangat ideal meskipun masih belum memenuhi target 
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yang ditetapkan. Agar memenuhi target yang diinginkan maka UKM Srikandi Sumber 

Laut Sukolilo harus melakukan pembelian oven pengering, melakukan proses 

pengecekan serta pengawasan alat secara berkala, serta melakukan pembelian 

bahan ikan laut secara langsung dari nelayan. 

2. Jumlah Produk Cacat yang Dikembalikan Pelanggan 

 Selanjutnya, jumlah produk cacat yang dikembalikan oleh pelanggan sebesar 0 

kilogram dengan target sebesar 0 kilogram. Fakta di lapangan, menginterpretasikan 

bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo telah melakukan kinerja dengan baik untuk 

mengganti krupuk olahan hasil laut yang remuk atau tak berbentuk sebelum dikirimkan 

ke konsumen atau pelanggan. Agar krupuk olahan hasil laut tidak mudah remuk dan 

mengurangi keuntungan maka UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo harus 

menggunakan bahan-bahan berkualitas, mengolah sisa adonan menjadi bentuk 

olahan atau sutiran krupuk bentuk lain, dan untuk mem-profesionalkan pekerja yang 

membuat krupuk maka harus melakukan program training untuk meningkatkan 

motivasi sumber daya manusia. 

3. On Time Delivery 

 On Time Delivery yang terukur senilai 100% dengan target 100%. Fakta di 

lapangan menunjukkan bahwa pengiriman selalu tepat waktu pada hari minggu pukul 

16.00 ke seluruh pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo sudah sangat baik dalam melakukan pengiriman ke pelanggan sesuai jadwal 

pengiriman. 

4. Tingkat Kualitas Produk 

 Tingkat kualitas produk diukur dari jumlah pelanggan yang memesan krupuk 

olahan hasil laut di tahun 2015. Tingkat kualitas produk yang terukur adalah 20 

pelanggan. Target yang diinginkan adalah 50 pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa 
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UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo belum dapat memenuhi target yang 

diinginkannya. Di lain sisi, peningkatan penjualan dapat dikesampingkan sementara 

dari prioritas utama. Akan tetapi, UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo harus 

menerapkan program kerja seperti penggunaan bahan-bahan berkualitas serta 

meningkatkan rasa dengan menambah kaldu serta penyedap, mengembangkan 

jaringan bisnis, dan komunikasi, serta pengawasan atas bahan, produk, serta sarana 

dan prasarana yang ada, dan meningkatkan promosi. Apabila program kerja tersebut 

dilakukan maka diharapkan pelanggan dapat bertambah termasuk pertambahan 

pelanggan akibat rasa krupuk olahan hasil laut yang semakin bertambah dan 

berkualitas baik. 

5. Rutinitas Cek Produk saat Produksi 

 Rutinitas cek produk saat produksi terukur sebanyak 192 kali dengan target 

sebesar 480 kali. Nilai target ini disesuaikan dengan Syariati et al (2009) yang 

menyatakan bahwa tingkat pengawasan dilakukan 10 kali yang disesuaikan dengan 

alur proses produksi hingga pengiriman ke pelanggan. Pada fakta di lapangan, UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo hanya menerapkan empat kali cek produk krupuk 

olahan hasil laut dalam satu tahapan produksi. Oleh karena itu, tingkat cek produk 

harus ditingkatkan dengan melakukan program kerja seperti melakukan penyusunan 

SOP, melakukan pengecekan dan pengawasan pada produk lebih banyak.  

6. Rate of Quality Product 

 Rate of Quality Product terukur sebesar 3% dengan target sebesar 5%. 

Berdasarkan rumus yang terlampir di lampiran 11, rate of quality product dipengaruhi 

oleh waktu operasi dengan jumlah produksi (dalam kilogram). berdasarkan fakta di 

UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo, waktu operasi adalah 365 hari dengan jumlah 

produksi tahun 2015 senilai 14.400 kilogram. Hasil ini menunjukkan bahwa rate of 
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quality product telah mendekati target. Oleh karena itu, UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo harus menerapkan program kerja seperti penggunaan bahan berkualitas, 

memastikan kesegaran, serta kualitas bahan produksi (cumi-cumi, kepiting, lorjuk, 

dan kupang), dan meningkatkan rasa serta tekstur dengan proses perlakuan sesuai 

SOP. 

7. Customer Retention 

 Customer retention terukur sebesar 7% dengan target sebesar 15%. Fakta yang 

terjadi di lapangan adalah jumlah pelanggan lama yang mencapai 18 pelanggan. Hal 

ini menunjukkan bahwa untuk mencapai customer retention sebesar 15% maka UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo harus memiliki jumlah pelanggan sebanyak 50 

pelanggan.  Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo masih belum optimal. Untuk itu, harus diadakan program kerja seperti 

berinovasi serta berkreasi akan produk krupuk yang baru dan menambah cita rasa 

krupuk olahan hasil laut. Selain itu, menggiatkan pemasaran dengan 

mengembangkan jaringan bisnis juga merupakan solusi yang tepat. Menurut Hennig-

Thurau dan Klee (1997), customer retention dapat dipengaruhi oleh kegiatan 

pemasaran dan loyalitas merek. Dengan menerapkan program kerja tersebut, maka 

diharapkan pelanggan bertambah. 

8. Number of New Customer 

 Number of new customer terukur hanya sebesar 11% dengan target sebesar 20%. 

Berdasarkan fakta di UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo, pelanggan baru di tahun 

2015 hanya berjumlah 2 pelanggan dengan pelanggan lama sebesar 18 pelanggan. 

Target yang diinginkan adalah 10 pelanggan baru dengan pelanggan lama sebesar 

50 pelanggan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo masih belum optimal. Untuk itu, harus diadakan program kerja seperti 



84 
 

berinovasi serta berkreasi akan produk krupuk yang baru dan menambah cita rasa 

krupuk olahan hasil laut. Dengan menerapkan program kerja tersebut, maka 

diharapkan pelanggan bertambah. 

9. Number of Complaint 

 Number of complaint terukur sebesar 0,17% dengan target sebesar 0%. 

Berdasarkan fakta di lapangan, masih terdapatnya komplain diakibatkan fisik krupuk 

olahan hasil laut yang terkadang berubah akibat cuaca seperti penjamuran. Selain itu, 

jumlah komplain sebanyak 24 komplain dalam tahun 2015. Oleh karena itu, program 

kerja yang dapat diaplikasikan seperti memastikan kesegaran bahan, melakukan 

program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan melakukan 

pengecekan berdasarkan SOP. Program pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia perlu dilakukan agar para pekerja lebih produktif, terampil, dan professional 

terutama dalam tugas pengecekan atau pengawasan.  

10. Biaya-Harga Produk Saat Ini 

  Harga produk saat ini diketahui Rp 16.000,00 dengan target sebesar Rp 

18.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

hampir memenuhi target. Sedangkan, biaya penerimaan dan pengerjaan adalah Rp 

0,00. Hal ini juga menunjukkan bahwa penentuan harga sebesar Rp 16.000,00 untuk 

tahun 2015 dengan target sebesar Rp 18.000,00 merupakan hal yang tepat. Hal ini 

diakibatkan bahwa tidak terdapatnya biaya penerimaan dan pengerjaan yang 

ditetapkan oleh UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. 

11. Biaya Penerimaan 

  Biaya penerimaan sebesar Rp 0,00.  

12. Biaya Pengerjaan 

  Biaya pengerjaan sebesar Rp 0,00.  
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4.3.3. Perspektif Bisnis Internal 

  Pada perspektif bisnis internal, terdapat  indikator yang diukur yaitu total biaya 

persediaan, yield rate, idle capacity, efisiensi biaya produksi, Manufacturing Cycle 

Effectiveness, tingkat produk cacat, jumlah pengawasan mutu, MTBF mesin 

pengaduk, MTBF mesin pemotong listrik, MTBF pemotong manual, MTTR mesin 

pengaduk, MTTR mesin pemotong listrik, MTTR pemotong manual, jumlah garansi di 

tahun 2015, dan jumlah olahan produk cacat. 

1. Total Biaya Persediaan 

 Total biaya persediaan diukur dengan menggunakan metode EOQ (Economic 

Order Quantity). Menurut Sakkung dan Sinuraya (2011), metode EOQ menjaga 

kesinambungan dalam usaha sehingga mampu memberikan estimasi persediaan 

untuk mengantisipasi seperti adanya kerusakan pada mesin dan permintaan yang 

berfluktuasi. Total biaya persediaan yang terukur adalah sebesar Rp 1697,05 dengan 

target sebesar Rp 1.385.640,65. Pada perhitungan EOQ, diketahui bahwa nilai EOQ 

secara realisasi adalah 16,97 unit dan untuk nilai EOQ secara target sebesar 

13.856,40 unit. Hal ini menunjukkan bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo harus 

menetapkan bahwa kuantitas pesanan pelanggan minimal sebanyak 16,97 unit. Hal 

tersebut diakibatkan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo harus mengeluarkan total 

biaya persediaan sebesar Rp 1697,05. Sedangkan, untuk targetnya, maka UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo harus menerapkan kuantitas pesanan minimal sebesar 

13.856,40 unit per tahunnya karena total biaya persediaan yang harus dikeluarkan 

adalah Rp 1.385.640,65. 

 Hal ini menunjukkan bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo harus melakukan 

pembelian bahan ikan laut secara langsung dari nelayan dan melakukan proses 

produksi krupuk sesuai SOP. Hal tersebut dilakukan agar lebih meng-efisiensikan 
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biaya pemesanan dan penyimpanan mengingat masih tingginya garansi yang 

dikeluarkan.  

2. Yield Rate 

     Yield rate terukur sebesar 75% dengan target sebesar 100%. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo masih memproduksi krupuk 

olahan hasil laut sebesar 14.400 kilogram dari kapasitas produksi maksimal sebesar 

19.200 kilogram. Hal tersebut juga dipengaruhi dari kurangnya tenaga kerja dalam 

melakukan produksi krupuk olahan hasil laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa yield 

rate pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo masih belum memenuhi target. Oleh 

karena itu, UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo harus memaksimalkan kapasitas 

produksi sebesar 19.200 kilogram dengan melakukan optimalisasi mesin dan sumber 

daya manusia yang digunakan untuk produksi.  

3. Idle Capacity 

 Idle capacity terukur sebesar 25% dengan target sebesar 0%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo atas idle capacity masih belum 

memenuhi target. Adanya idle capacity sebesar 25% memberikan informasi bahwa 

masih terdapat kapasitas yang tidak digunakan sebesar 25% atau 4800 kilogram. 

Berdasarkan Flora et al (2014), idle capacity keseluruhan mesin tenaga angin di China 

adalah sebesar ¾ bagian dari tenaga angin keseluruhan. Hal tersebut diakibatkan 

faktor kapasitas yang hanya 16,3% di tahun 2007 hingga 2010. Sedangkan di Eropa, 

beberapa bagian keseluruhan mesin memiliki idle capacity yang melampaui 80%. Hal 

tersebut memberikan informasi bahwa idle capacity di UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo meskipun belum memenuhi target namun masih sangat baik apabila 

dibandingkan dengan idle capacity yang diteliti oleh Flora et al (2014).  Program kerja 

yang dapat dikembangkan berupa pengembangan sistem pendataan kinerja mesin 
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atas produk yang mampu dihasilkan serta pengoptimalan waktu produksi krupuk 

olahan hasil laut. Selain itu, juga perlu dilakukan pengoptimalisasian mesin dan 

sumber daya yang ada. 

4. Efisiensi Biaya Produksi  

 Efisiensi biaya produksi yang terukur sebesar Rp 83.032.000,00 dengan target 

sebesar Rp 82.312.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi, biaya operasi, 

biaya maintenance, biaya sewa lahan, dan biaya sewa penggilingan yang digunakan 

masih belum efisien sesuai target. Oleh karena itu, diperlukan program kerja seperti 

melakukan penganggaran untuk membeli oven pengering, melakukan pembelian 

bahan pada nelayan secara langsung, dan mengolah sisa adonan menjadi produk 

sutiran, serta melakukan komunikasi dengan nelayan untuk mengantarkan bahan 

perikanan yang digunakan secara langsung ke UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. 

Selain itu, memiliki rumah produksi sendiri merupakan solusi yang tepat dalam meng-

efisienkan biaya sehingga tidak perlu melakukan sewa rumah untuk produksi. 

5. Manufacturing Cycle Effectiveness 

 Manufacturing cycle effectiveness terukur sebesar 0,92 dengan target sebesar 

1,00. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang tidak memiliki nilai tambah (seperti 

waktu inspeksi dan pengiriman) tidak terlalu mendominasi dalam produksi krupuk 

olahan hasil laut di UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. Akan tetapi, waktu sebesar 

92% digunakan dalam proses produksi dan tidak digunakan untuk melakukan 

kegiatan yang tidak menambah nilai suatu produk. Hal ini berguna untuk mengurangi 

waktu kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dan mempercepat proses 

pemindahan produk dari UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo ke pelanggan dengan 

biaya yang lebih rendah. Program kerja yang dapat mendukung untuk 

memaksimalkan MCE ke nilai target MCE sebesar 1 adalah pengoptimalisasian waktu 
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dan sumber daya manusia dalam melakukan seluruh kegiatan produksi krupuk olahan 

hasil laut. 

6. Tingkat Produk Cacat 

 Tingkat produk cacat terukur sebesar 48 kilogram dengan target sebesar 5,43 

kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo belum 

cukup mampu dalam memenuhi target. Produk cacat yang dimaksud adalah krupuk-

krupuk olahan hasil laut yang kondisinya remuk akibat proses produksi terutama di 

saat pendinginan. Menurut Syariati et al (2009), tingkat produk cacat memiliki 

pengaruh atas kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, tingkat produk cacat harus 

memiliki target yang lebih kecil daripada realita pengukuran. Oleh karena itu, program 

kerja yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas 

terutama dalam penggunaan tepung tapioka sebagai bahan baku pembuatan krupuk 

serta meningkatkan pengawasan dan pengecekan terhadap produk. 

7. Jumlah Pengawasan Mutu 

 Tingkat pengawasan mutu terukur 384 kali dengan target sebesar 480 kali. Menurut 

Syariati et al (2009), tingkat pengawasan mutu adalah 10 kali sesuai dengan tahapan 

proses produksi hingga pengiriman ke pelanggan. Dalam tahapan yang dimaksud, 

UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo hanya menerapkan delapan pengawasan mutu. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkannya maka diperlukan program kerja yaitu 

melakukan pengawasan terhadap bahan perikanan laut dari nelayan dengan rentang 

waktu kurang dari 3 jam, bahan-bahan yang digunakan, serta produk yang dihasilkan 

secara berkala. 
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8. MTBF mesin pengaduk, MTBF mesin pemotong listrik, MTBF pemotong 

manual, MTTR mesin pengaduk, MTTR mesin pemotong listrik, MTTR 

pemotong manual 

 Selanjutnya, merupakan pengukuran MTBF (mean time between failure) dan 

MTTR (mean time to repair). MTBF mesin pengaduk terukur sebesar 0,25 jam dengan 

target sebesar 0,17 jam. Sedangkan, MTBF mesin pemotong listrik dan pemotong 

manual terukur sebesar 0,5 jam dengan target sebesar 0,33 jam. Adapun untuk MTTR 

mesin pengaduk terukur sebesar 0,25 jam dengan target sebesar 0,17 jam. 

Sedangkan, MTTR mesin pemotong listrik dan pemotong manual terukur sebesar 0,5 

jam dengan target sebesar 0,33 jam. Agar mampu mencapai target, maka UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo dapat menerapkan program kerja seperti 

mengembangkan sistem pendataan waktu kinerja mesin saat beroperasi dan waktu 

proses produksi krupuk olahan hasil laut. Dengan adanya pengembangan sistem 

pendaataan maka UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dapat melakukan maintenance 

secara rutin berdasarkan data sehingga tidak mempengaruhi produksi krupuk olahan 

hasil laut. 

9. Jumlah Garansi di Tahun 2015 

 Jumlah garansi di tahun 2015 terukur sebesar 96 kilogram dengan target sebesar 

48 kilogram. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam tiap produksi krupuk 

olahan hasil laut terdapat produk yang kurang menarik seperti lembab dan warnanya 

kurang menarik. Oleh karena itu, untuk menurunkan jumlah garansi maka UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo dapat melakukan program kerja seperti menggunakan 

bahan-bahan berkualitas yang digunakan untuk produksi dan menjaga tingkat 

kelembaban dan kekeringan produk krupuk olahan hasil laut dengan melakukan 

pengawasan dan pengecekan terhadap krupuk olahan hasil laut . 
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10. Jumlah Olahan Produk Cacat 

 Jumlah olahan produk cacat terukur sebesar 0 kilogram dengan target sebesar 0 

kilogram. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa krupuk yang remuk tidak dapat 

diolah kembali. Oleh karena itu, agar jumlah olahan produk cacat tetap 0 kilogram 

maka UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dapat melakukan program kerja seperti 

menggunakan bahan-bahan berkualitas baik terutama tepung tapioka, serta mengatur 

tingkat pengawasan dan pengecekan produk. 

 
4.3.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  

 Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terdapat indikator yang diukur 

yaitu employee turnover, employee productivity, absteinsm, pelatihan dan 

pengembangan karyawan, idle time, downtime mesin pemotong listrik, downtime 

pemotong manual, dan downtime mesin pengaduk. 

1. Employee Turnover 

 Employee turnover terukur sebesar 0% dengan target sebesar 0%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada pekerja yang keluar. Menurut Michael (1995) dalam 

Wahyuni et al (2014), employee turnover dipengaruhi oleh pekerjaan, upah, pelatihan 

dan pengembangan, kekompakan, masalah dengan para karyawan atau atasan. 

Rekrutmen, seleksi, dan promosi. Berdasarkan fakta di lapangan, employee turnover 

pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo sangat baik dengan tidak adanya pekerja 

yang berkeinginan untuk meninggalkan usaha. Agar tetap mencapai target, maka 

UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dapat menerapkan program kerja seperti 

mengembangkan sistem absensi pada saat jadwal produksi dan melakukan program 

training dalam meningkatkan motivasi sumber daya manusia.  
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2. Employee Productivity 

 Employee productivity terukur sebesar 25% dengan target sebesar 25%. Menurut 

Sudirman et al (2014), employee productivity dipengaruhi atas pelatihan serta 

pengembangan yang dilakukan. Pelatihan dan pengembangan mampu memberikan 

peningkatan pada kinerja pegawai. Agar para pekerja tetap produktif bahkan 

meningkat, maka UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dapat menerapkan program 

kerja seperti mengikuti program pelatihan dan pengembangan yang diadakan 

DISPERINDAGIN dan UPT Mamin, menciptakan program konseling mengenai 

masalah, peningkatan kualitas produk krupuk olahan hasil laut secara rutin ke 

DISPERINDAGIN dan UPT Mamin, dan melakukan program training untuk 

meningkatkan motivasi sumber daya manusia. 

3. Absteinsm 

 Absteinsm atau absensi terukur sebesar 1% dengan target sebesar 1%. Menurut 

Triaryati (2003), absensi dipengaruhi oleh situasi kerja, kepuasan pekerjaan, motivasi, 

dan pelatihan pengembangan. Berdasarkan fakta di lapangan, menunjukkan bahwa 

tenaga kerja berkomitmen untuk tidak absen. Selain itu, pelatihan serta 

pengembangan juga rutin diikuti oleh UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo bersama 

DISPERINDAGIN dan UPT Mamin, Situasi kerja juga menyenangkan karena terdapat 

keramah-tamahan. Untuk mempertahankannya, maka UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo dapat menerapkan program kerja seperti mengembangkan sistem absensi 

pada saat jadwal produksi. 

4. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan 

 Pelatihan dan pengembangan karyawan terukur sebesar 75% dengan target 

sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo telah 

mempertahankan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Hal tersebut 
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ditunjukkan dengan seringnya UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dalam mengikuti 

pelatihan dan pengembangan yang diadakan DISPERINDAGIN dan UPT Mamin. 

Menurut Sudirman et al (2014), pelatihan dan pengembangan mampu dan merupakan 

cara dalam memperbaiki, mempertahankan, serta meningkatkan kinerja para 

karyawan. Selain itu, pelatihan serta pengembangan meningkatkan modal 

pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan para pegawai atau karyawan dalam 

sebuah perusahaan. Untuk mempertahankannya, maka UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo dapat menerapkan program kerja seperti rutin dalam mengikuti kegiatan 

pelatihan dan pengembangan ke DISPERINDAGIN dan UPT Mamin, menciptakan 

program konseling rutin ke DISPERINDAGIN dan UPT Mamin, dan melakukan 

program training untuk meningkatkan motivasi sumber daya manusia atau karyawan.  

5. Idle Time 

 Idle time terukur sebesar 46,75 jam dengan target sebesar 30,25 jam. Hal ini 

menunjukkan bahwa idle time pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo masih terlalu 

tinggi. Adanya delay time pada seluruh departemen atau stasiun kerja menyebabkan 

produksi tidak terlalu efektif namun tetap dibutuhkan. Idle time dibutuhkan untuk 

melakukan proses pendahuluan atau  pengakhiran proses produksi. Menurut Hapka 

(1997), idle time juga digunakan oleh para operator untuk menyiagakan mesin pada 

periode waktu yang panjang yang bertujuan untuk memanaskan atau mendinginkan 

kabin. Agar idle time dapat turun dan sesuai dengan target, maka UKM Srikandi 

Sumber Laut Sukolilo dapat menerapkan program kerja seperti menyusun SOP dalam 

pembuatan krupuk olahan hasil laut sehingga dapat diekspor ke luar negeri, 

mengembangkan sistem pengawasan dan pengecekan pada tiap stasiun, dan 

melakukan penganggaran untuk pembelian oven pengering. 
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6. Downtime Mesin Pemotong Listrik, Downtime Pemotong Manual, dan 

Downtime Mesin Pengaduk 

 Downtime mesin pemotong listrik terukur sebesar 6,5 jam dengan target sebesar 

7 jam. Sedangkan, downtime pemotong manual terukur sebesar 6,5 jam dengan 

target sebesar 7 jam. Dan, downtime mesin pengaduk terukur sebesar 7 jam dengan 

target sebesar 7 jam. Untuk saat ini, downtime masih berada di bawah nilai target 

downtime. Berdasarkan William et al (2014), downtime pada crushing plant di bulan 

Januari hingga Maret sebesar 100% dengan durasi sebesar 647,84 jam pada 

peremukan batu bara yang masih belum efektif. Peremukan batu bara di tahap kedua 

masih menghasilkan batu bara yang berukuran lebih dari 50 milimeter serta tidak 

sesuai standar finished coal. Apabila dibandingkan dengan downtime pada UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo, maka dapat dikategorikan bahwa downtime pada UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo masih baik. Akan tetapi, downtime tersebut masih 

harus diturunkan dengan menerapkan program kerja seperti mengembangkan sistem 

pendataan waktu dimana seharusnya mesin beroperasi, waktu proses produksi, dan 

waktu aktual pengoperasian mesin.  
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4.4. Penerapan Program Kerja sebagai Acuan dalam Menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

 Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis pada masing-masing indikator kinerja 

maka dapat dirangkaikan program kerja yang dapat diterapkan pada UKM Srikandi 

Sumber Laut Sukolilo. Program kerja yang akan diterapkan adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur dalam produksi 

2. Mengembangkan pengawasan serta pengecekan pada bahan, produk, sarana, 

prasarana, serta stasiun produksi secara berkala 

3. Melakukan pengawasan terhadap bahan perikanan laut dalam rentang waktu 

kurang dari tiga jam serta bahan lain secara berkala 

4. Menjaga tingkat kelembaban dan kekeringan produk 

5. Menggunakan bahan (terutama tepung tapioka) dan pengemas yang berkualitas 

6. Berkreasi dalam mengembangkan bentuk, ragam, dan jenis krupuk 

7. Mengembangkan jaringan bisnis dan komunikasi 

8. Melakukan komunikasi dengan nelayan untuk membeli dan melakukan 

pengantaran bahan perikanan laut secara langsung 

9. Memaksimalkan produksi dan kapasitas usaha  

10. Membeli LPG dan garam dalam skala besar sebagai cadangan pada produksi 

skala besar 

11. Meningkatkan rasa, tekstur, menambah kaldu, serta penyedap pada krupuk 

olahan hasil laut sesuai Standar Operasional Prosedur  

12. Mengolah sisa adonan menjadi bentuk olahan atau sutiran krupuk 

13. Melakukan pembelian oven pengering sebagai pengganti penjemuran 

14. Melakukan pembangunan rumah produksi 

15. Tidak melakukan peminjaman dana ke bank 
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16. Meningkatkan promosi dan penjualan krupuk olahan hasil laut 

17. Optimalisasi mesin, waktu produksi, dan sumber daya manusia yang digunakan 

dalam produksi 

18. Mengembangkan sistem pendataan waktu dan kinerja mesin 

19. Mengembangkan sistem absensi pada saat jadwal produksi 

20. Menghilangkan idle capacity menjadi 0% 

21. Melakukan program pelatihan dan pengembangan dalam meningkatkan motivasi 

sumber daya manusia 

22. Mengikuti pelatihan dan pengembangan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan (DISPERINDAGIN) serta Unit Pelaksana Teknis Makanan dan 

Minuman (UPT Mamin) 

23. Menciptakan program konseling mengenai masalah dan peningkatan kualitas 

produk secara rutin ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAGIN) 

dan Unit Pelaksana Teknis Makanan dan Minuman (UPT Mamin) 

 Program tersebut menjadi acuan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dalam 

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Program tersebut akan menjadi 

lebih baik jika didukung dengan peningkatan pembelajaran Bahasa Inggris secara 

rutin sebagai media komunikasi dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

Menurut Herawati (2015), penggunaan Bahasa Inggris sangat penting karena Bahasa 

Inggris dapat memberikan akses pada kepentingan-kepentingan yang berurusan 

dengan para imigran yang berasal dari negara-negara di ASEAN.  

 

 



 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

1. Pengukuran kinerja manajemen strategik Balanced Scorecard  yang dilakukan 

di UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo merupakan pengukuran kinerja pada 

perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada masing-masing perspektif 

memiliki total bobot perspektif dikalikan kinerja seperti pada perspektif finansial 

sebesar 22,18, persepktif pelanggan sebesar 12,11, perspektif bisnis internal 

sebesar 40,42, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebesar 22,47. 

Nilai tersebut menghasilkan total skor kinerja sebesar 97,18 yang 

mengkategorikan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dalam kategori AAA 

dengan kondisi “Sangat Sehat”. 

2. Program kerja yang dapat diterapkan pada UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seperti 

menyusun standar operasional produksi, melakukan pengawasan dan 

pengecekan, menjaga tingkat kualitas bahan, meningkatkan kualitas krupuk 

olahan hasil laut, mengembangkan jejaring komunikasi, melakukan pembelian 

oven pengering, optimalisasi mesin, waktu, dan sumber daya manusia dalam 

produksi, mengembangkan sistem pendataan, dan melakukan pelatihan serta 

pengembangan sumber daya manusia.  

 
5.2. Saran  

1. Untuk pemerintah sebaiknya membuat kebijakan pembangunan usaha kecil 

menengah terutama usaha kecil menengah yang bergerak pada bidang 
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perikanan dan krupuk olahan hasil laut yang sesuai dengan kondisi di era 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

2. Untuk Dinas Perikanan dan Kelautan sebaiknya membuat kebijakan terkait 

lisensi keamanan produk perikanan serta pembangunan usaha kecil 

menengah terutama pada usaha kecil menengah krupuk olahan hasil laut 

sehingga produk usaha kecil menengah mampu berkembang dan dapat 

diekspor ke negara-negara ASEAN.  

3. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebaiknya membuat kebijakan 

dalam ekspor dan impor produk perikanan usaha kecil menengah terutama 

krupuk olahan hasil laut serta melakukan penerapan ke usaha kecil menengah 

yang memproduksi produk-produk perikanan. 

4. Untuk, Unit Pelaksana Teknis Makanan dan Minuman Provinsi Jawa Timur 

membuat kebijakan terkait pengemasan produk perikanan terutama produk 

krupuk olahan hasil laut dari usaha kecil menengah serta melakukan 

penerapan ke usaha kecil menengah tersebut sehingga produknya mampu 

diekspor ke negara-negara di ASEAN. 

5. Di samping hal tersebut, sebaiknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

Unit Pelaksana Teknis Makanan dan Minuman bersinergi bersama dengan 

Dinas Perikanan dan Kelautan bahkan sebaliknya dalam membangun Usaha 

Kecil Menengah yang berkecimpung dalam dunia perikanan dan kelautan. 

Dinas Perikanan dan Kelautan juga akan memperoleh manfaat mengenai 

totalitas penggunaan bahan perikanan dalam bahan pangan sehingga total 

data dapat meningkat. Selain itu, juga turut mengimbangi dan mempelopori 

gerakan pangan ikan yang diadakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan 

dalam membangun peningkatan konsumsi ikan.  
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6. Untuk UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo, dalam meningkatkan kinerja pada 

masing-masing indikator kinerja sekaligus menghadapi MEA, maka UKM 

Srikandi Sumber Laut Sukolilo harus menerapkan strategi dan program kerja 

yang telah disusun. Selain itu, juga menerapkan pengukuran kinerja 

manajemen strategik Balanced Scorecard dalam mengukur tingkat kinerja 

UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo. 

7. Bagi kalangan akademisi, pengukuran kinerja manajemen strategik Balanced 

Scorecard diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terutama pada 

usaha kecil menengah yang sedang berbenah dalam menghadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA).  

8. Bagi perguruan tinggi, diharapkan bahwa penelitian mengenai pengukuran 

kinerja manajemen strategik Balanced Scorecard dilakukan penelitian lebih 

lanjut dan dikembangkan terutama pada usaha kecil menengah. Di samping 

itu, perguruan tinggi dapat menjadi pelopor penerapan pengukuran kinerja 

manajemen strategik Balanced Scorecard pada usaha kecil menengah. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Lokasi UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Google Map, 2016 dan Peta-Lengkap, 2011) 
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Lampiran 2. Kondisi Lingkungan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 
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Lampiran 3. Proses Pembuatan Krupuk Olahan Hasil Laut 
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Lampiran 4. Produk Krupuk Olahan Hasil Laut UKM Srikandi Sumber Laut  

          Sukolilo 
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Lampiran 5. Proses Wawancara di UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 
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Lampiran 6. Laporan Keuangan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo Tahun 

 2015 

 

 
LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2015 

KETERANGAN TOTAL (Rupiah) 

A. Penjualan   IDR   230,400,000.00  

B. Biaya Produksi 

     1. Kupang   IDR        3,840,000.00  

     2. Tepung  IDR      32,640,000.00  

     3. Bahan Tambahan   IDR      25,008,000.00  

     4. Plastik   IDR        1,320,000.00  

     5. Lorjuk  IDR        3,840,000.00  

     6. Cumi-Cumi  IDR        3,840,000.00  

     7. Kepiting   IDR        3,840,000.00  

Total Biaya Produksi   IDR      74,328,000.00  

 

C. Laba Kotor  IDR    156,072,000.00  

D. Biaya Operasi 

     1. Ongkos  IDR        2,400,000.00  

     2. Listrik Air  IDR        1,800,000.00  

     3. LPG  IDR           864,000.00  

E. Bunga  IDR        1,488,000.00  

F. Penyusutan*  IDR        6,089,816.67  

G. Amortisasi*  IDR        1,570,000.00  

H. Biaya Maintenance  IDR        1,000,000.00  

I. Biaya Sewa Lahan  IDR        1,200,000.00  

J. Biaya Sewa Penggilingan   IDR        1,440,000.00  

K. Jumlah Biaya Usaha   IDR      17,851,816.67  

L. Laba Usaha  IDR    138,220,183.33  

M. Pajak   IDR           150,000.00  

N.  Laba Bersih   IDR    138,070,183.33  
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LAPORAN CASH FLOW TAHUN 2015 

KETERANGAN TOTAL (Rupiah) 

A. Uang Kas Masuk 

      1. Penjualan   IDR    230,400,000.00  

      2. Penerimaan Piutang  IDR                             -    

      3. Modal Sendiri  IDR      12,000,000.00  

      4. Kredit Modal Kerja  IDR                             -    

      5. Kredit Investasi  IDR                             -    

      6. Saldo Kas Awal  IDR      41,058,000.00  

Jumlah Uang Kas Masuk   IDR    283,458,000.00  

 

B. Uang Kas Keluar  

     1. Investasi  IDR                             -    

     2. Pengeluaran Pokok Produksi  IDR      74,328,000.00  

     3. Biaya Operasi  IDR        5,064,000.00  

     4. Bunga  IDR        1,488,000.00  

     5. Pajak  IDR           150,000.00  

     6. Biaya Maintenance   IDR        1,000,000.00  

     7. Biaya Sewa Lahan  IDR        1,200,000.00  

     8. Biaya Sewa Penggilingan  IDR        1,440,000.00  

Jumlah Uang Kas Keluar  IDR      84,670,000.00  

 

C. Selisih A - B  IDR    198,788,000.00  

 

D. Kewajiban ke Bank 

     1. Angsuran Kredit Modal Kerja   IDR        7,488,000.00  

     2. Angsuran Kredit Investasi  IDR                             -    

Jumlah Kewajiban ke Bank  IDR        7,488,000.00  

 

E. Saldo Kas Akhir  IDR    191,300,000.00  
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NERACA TAHUN 2015 

KETERANGAN (HARTA)  TOTAL (Rupiah)   KETERANGAN (HUTANG DAN 
MODAL) 

 TOTAL (Rupiah)  

A. Harta Lancar A. Hutang Jangka Pendek 

     1.  Kas  IDR   191,300,000.00       1. Kredit Modal Kerja  IDR        7,488,000.00  

     2. Piutang   IDR                             -      

     3. Sediaan   IDR                             -      

Jumlah  IDR   191,300,000.00  Jumlah  IDR        7,488,000.00  

  

B. Harta Tetap B. Hutang Jangka Panjang 

     1. Tanah  IDR                             -         1. Kredit Investasi  IDR                             -    

     2. Bangunan  IDR                             -      

     3. Mesin dan Peralatan  IDR      16,501,000.00    

     4. Inventaris UKM  IDR                             -      

     5. Kendaraan   IDR      18,000,000.00    

    

    

Jumlah  IDR      34,501,000.00  Jumlah  IDR                             -    

Akumulasi Penyusutan*  IDR        8,234,633.33    

NILAI BUKU  IDR      26,266,366.67  Jumlah Hutang (A+B)  IDR        7,488,000.00  

  

C. Harta Tak Berwujud  IDR        5,600,000.00  C. Modal  

     Akumulasi Amortisasi*  IDR        3,510,000.00       1. Modal Sendiri  IDR      12,000,000.00  

       2. Akumulasi Laba / Rugi  IDR      62,098,183.34  

       3. Laba Bersih Sekarang   IDR    138,070,183.33  

     NILAI BUKU  IDR        2,090,000.00  Jumlah Modal  IDR    212,168,366.67  

    

Jumlah Harta   IDR    219,656,366.67  Jumlah Hutang dan Modal   IDR    219,656,366.67  
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Lampiran 7. Laporan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Tahunan  

 

Sarana dan 
Prasarana 

Jumlah Harga Satuan Harga Total Umur Teknis 
(Tahun) 

Penyusutan 
2014 

Penyusutan 
2015 

Akumulasi 
Penyusutan 
Tahun 2014 

Akumulasi 
Penyusutan 
Tahun 2015 

Kompor 
gas 

2 buah IDR                      
375,000.00 

IDR                   
750,000.00 

1 IDR                                        
750,000.00 

IDR                                        
750,000.00 

IDR                                                                    
750,000.00 

IDR                                                   
750,000.00 

Panci 
besar 

5 buah IDR                      
225,000.00 

IDR               
1,125,000.00 

1 IDR                                    
1,125,000.00 

IDR                                    
1,125,000.00 

IDR                                                                
1,125,000.00 

IDR                                                
1,125,000.00 

Ember 
pengaduk 

besar 

2 buah IDR                      
155,000.00 

IDR                   
310,000.00 

10 IDR                                          
31,000.00 

IDR                                          
31,000.00 

IDR                                                                      
31,000.00 

IDR                                                      
62,000.00 

Ember 
pengaduk 

sedang 

2 buah IDR                        
50,000.00 

IDR                   
100,000.00 

6 IDR                                          
16,666.67 

IDR                                          
16,666.67 

IDR                                                                      
16,666.67 

IDR                                                      
33,333.33 

Entong 
kayu besar 

2 buah IDR                        
30,000.00 

IDR                     
60,000.00 

10 IDR                                             
6,000.00 

IDR                                             
6,000.00 

IDR                                                                        
6,000.00 

IDR                                                      
12,000.00 

Entong 
kayu 

panjang 
pengaduk 

2 buah IDR                        
20,000.00 

IDR                     
40,000.00 

10 IDR                                             
4,000.00 

IDR                                             
4,000.00 

IDR                                                                        
4,000.00 

IDR                                                        
8,000.00 

Timba 2 buah IDR                        
20,000.00 

IDR                     
40,000.00 

2 IDR                                          
20,000.00 

IDR                                          
20,000.00 

IDR                                                                      
20,000.00 

IDR                                                      
40,000.00 

Jerigen 2 buah IDR                      
120,000.00 

IDR                   
240,000.00 

10 IDR                                          
24,000.00 

IDR                                          
24,000.00 

IDR                                                                      
24,000.00 

IDR                                                      
48,000.00 

Gayung 2 buah IDR                           
7,000.00 

IDR                     
14,000.00 

3 IDR                                             
4,666.67 

IDR                                             
4,666.67 

IDR                                                                        
4,666.67 

IDR                                                        
9,333.33 

Mangkok 
plastik 

2 buah IDR                           
5,000.00 

IDR                     
10,000.00 

8 IDR                                             
1,250.00 

IDR                                             
1,250.00 

IDR                                                                        
1,250.00 

IDR                                                        
2,500.00 

Mesin 
pemotong 

listrik 

1 buah IDR                  
3,500,000.00 

IDR               
3,500,000.00 

20 IDR                                        
175,000.00 

IDR                                        
175,000.00 

IDR                                                                    
175,000.00 

IDR                                                   
350,000.00 

Keranjang 
besar 

5 buah IDR                        
35,000.00 

IDR                   
175,000.00 

3 IDR                                          
58,333.33 

IDR                                          
58,333.33 

IDR                                                                      
58,333.33 

IDR                                                   
116,666.67 

Kuas 1 buah IDR                           
5,000.00 

IDR                       
5,000.00 

2 IDR                                             
2,500.00 

IDR                                             
2,500.00 

IDR                                                                        
2,500.00 

IDR                                                        
5,000.00 
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Para-para 30 buah IDR                        
25,000.00 

IDR                   
750,000.00 

1 IDR                                        
750,000.00 

IDR                                        
750,000.00 

IDR                                                                    
750,000.00 

IDR                                                   
750,000.00 

Terpal 3 buah  IDR                        
75,000.00 

IDR                   
225,000.00 

3 IDR                                          
75,000.00 

IDR                                          
75,000.00 

IDR                                                                      
75,000.00 

IDR                                                   
150,000.00 

Kantong 
plastik 
untuk 

pengemas 

2 rol IDR                      
135,000.00 

IDR                   
270,000.00 

0.5 IDR                                        
540,000.00 

IDR                                        
540,000.00 

IDR                                                                    
540,000.00 

IDR                                                   
540,000.00 

para-para 
peniris 
adonan 
krupuk 

2 buah IDR                      
100,000.00 

IDR                   
200,000.00 

10 IDR                                          
20,000.00 

IDR                                          
20,000.00 

IDR                                                                      
20,000.00 

IDR                                                      
40,000.00 

Toples 
minyak 

1 buah IDR                           
2,000.00 

IDR                       
2,000.00 

5 IDR                                                
400.00 

IDR                                                
400.00 

IDR                                                                            
400.00 

IDR                                                            
800.00 

Plastik 
besar 

sebagai 
pendingin 

krupuk 

10 meter IDR                           
2,000.00 

IDR                     
20,000.00 

0.083333333 IDR                                        
240,000.00 

IDR                                        
240,000.00 

IDR                                                                    
240,000.00 

IDR                                                   
240,000.00 

Pemotong 
manual 

1 buah IDR                  
1,000,000.00 

IDR               
1,000,000.00 

20 IDR                                          
50,000.00 

IDR                                          
50,000.00 

IDR                                                                      
50,000.00 

IDR                                                   
100,000.00 

kresek 
besar 

3 
kantong 

IDR                        
15,000.00 

IDR                     
45,000.00 

0.083333333 IDR                                        
540,000.00 

IDR                                        
540,000.00 

IDR                                                                    
540,000.00 

IDR                                                   
540,000.00 

mesin 
pengaduk 

1 buah IDR                  
6,000,000.00 

IDR               
6,000,000.00 

20 IDR                                        
300,000.00 

IDR                                        
300,000.00 

IDR                                                                    
300,000.00 

IDR                                                   
600,000.00 

Pisau 2 buah IDR                        
10,000.00 

IDR                     
20,000.00 

20 IDR                                             
1,000.00 

IDR                                             
1,000.00 

IDR                                                                        
1,000.00 

IDR                                                        
2,000.00 

Meja 1 buah IDR                      
100,000.00 

IDR                   
100,000.00 

20 IDR                                             
5,000.00 

IDR                                             
5,000.00 

IDR                                                                        
5,000.00 

IDR                                                      
10,000.00 

Kendaraan 1 buah IDR                
18,000,000.00 

IDR             
18,000,000.00 

15 IDR                                    
1,200,000.00 

IDR                                    
1,200,000.00 

IDR                                                                
1,200,000.00 

IDR                                                
2,400,000.00 

Blender 1 buah  IDR                  
1,500,000.00 

IDR               
1,500,000.00 

10 IDR                                        
150,000.00 

IDR                                        
150,000.00 

IDR                                                                    
150,000.00 

IDR                                                   
300,000.00 

TOTAL 
(Rupiah) 

   IDR             
34,501,000.00 

 IDR                                    
6,089,816.67 

IDR                                    
6,089,816.67 

IDR                                                                
6,089,816.67 

IDR                                                
8,234,633.33 
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Lampiran 8. Laporan Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi Tahunan 

 

 
AMORTISASI HARTA TAK BERWUJUD 

 

Harta Tak 
Berwujud 

Tahun 
Mulai 

Masa 
Berakhir 

Umur 
Teknis 

Biaya Amortisasi 
2011 

Amortisasi 
2012 

Amortisasi 
2013 

Amortisasi 
2014 

Amortisasi 
2015 

SIUP 2011 2016 5 IDR               
1,500,000.00 

IDR                                                          
- 

IDR                                        
300,000.00 

IDR                                        
300,000.00 

IDR                                                                    
300,000.00 

IDR                                                   
300,000.00 

NPWP 2011 seumur 
hidup 

1 IDR                                    
- 

IDR                                                          
- 

IDR                                                          
- 

IDR                                                          
- 

IDR                                                                                     
- 

IDR                                                                     
- 

MUI 2014 2016 2 IDR               
1,500,000.00 

IDR                                                          
- 

IDR                                                          
- 

IDR                                                          
- 

IDR                                                                                     
- 

IDR                                                   
750,000.00 

P-IRT 2012 2017 5 IDR                   
600,000.00 

IDR                                                          
- 

IDR                                                          
- 

IDR                                        
120,000.00 

IDR                                                                    
120,000.00 

IDR                                                   
120,000.00 

TDP 2012 2017 5 IDR               
2,000,000.00 

IDR                                                          
- 

IDR                                                          
- 

IDR                                        
400,000.00 

IDR                                                                    
400,000.00 

IDR                                                   
400,000.00 

TDI 2013 2018 5 IDR                                    
- 

IDR                                                          
- 

IDR                                                          
- 

IDR                                                          
- 

IDR                                                                                     
- 

IDR                                                                     
- 

TOTAL    IDR               
5,600,000.00 

IDR                                                          
- 

IDR                                        
300,000.00 

IDR                                        
820,000.00 

IDR                                                                    
820,000.00 

IDR                                                
1,570,000.00 
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AKUMULASI AMORTISASI TAHUNAN 

  

Harta Tak 
Berwujud 

Tahun 
Mulai 

Masa 
Berakhir 

Umur 
Teknis 

Biaya Akumulasi 
Amortisasi 

2011 

Akumulasi 
Amortisasi 

2012 

Akumulasi 
Amortisasi 

2013 

Akumulasi 
Amortisasi 

2014 

Akumulasi 
Amortisasi 

2015 

 SIUP  2011 2016 5  IDR               
1,500,000.00  

 IDR                                                          
-    

 IDR                                        
300,000.00  

 IDR                                        
600,000.00  

 IDR                                                                    
900,000.00  

 IDR                                                
1,200,000.00  

NPWP 2011 seumur 
hidup 

1  IDR                                    
-    

 IDR                                                          
-    

 IDR                                                          
-    

 IDR                                                          
-    

 IDR                                                                                     
-    

 IDR                                                                     
-    

MUI 2014 2016 2  IDR               
1,500,000.00  

 IDR                                                          
-    

 IDR                                                          
-    

 IDR                                                          
-    

 IDR                                                                                     
-    

 IDR                                                   
750,000.00  

P-IRT 2012 2017 5  IDR                   
600,000.00  

 IDR                                                          
-    

 IDR                                                          
-    

 IDR                                        
120,000.00  

 IDR                                                                    
240,000.00  

 IDR                                                   
360,000.00  

TDP 2012 2017 5  IDR               
2,000,000.00  

 IDR                                                          
-    

 IDR                                                          
-    

 IDR                                        
400,000.00  

 IDR                                                                    
800,000.00  

 IDR                                                
1,200,000.00  

TDI 2013 2018 5  IDR                                    
-    

 IDR                                                          
-    

 IDR                                                          
-    

 IDR                                                          
-    

 IDR                                                                                     
-    

 IDR                                                                     
-    

TOTAL        IDR               
5,600,000.00  

 IDR                                                          
-    

 IDR                                        
300,000.00  

 IDR                                    
1,120,000.00  

 IDR                                                                
1,940,000.00  

 IDR                                                
3,510,000.00  
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Lampiran 9. Penyusunan Inisiatif Strategi 

 

Perspektif  Sub-
Sasaran 
Strategis 

Ukuran 
Kinerja 

Bentuk 
Pengukuran  

Lag / 
Lead 

Indicator 

Program Kerja 

Finansial 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Peningkatan 
profit 

  
  
  

Profit  Angka Lag   Membeli bahan utama krupuk dari nelayan 
secara langsung  

 Berkreasi dengan menambah jenis krupuk 

 Menyusun prosedur dan sistem dalam 
produksi krupuk olahan hasil laut  

 Memaksimalkan produksi dan kapasitas 
usaha 

  

ROI (Return 
on 

Investment) 

Persentase Lag  

PMoS (Profit 
Margin on 

Sales) 
  

Persentase 
  

Lag  
  

  

  

Peningkatan 
nilai 

shareholder 
value 

  

ROE (Return 
on Equity) 

Persentase Lag  Berkreasi, mengembangkan bentuk dan 
ragam atau jenis krupuk olahan hasil laut 

 Menyusun prosedur dan sistem, 
mengembangkan jaringan bisnis, dan 
komunikasi, serta pengawasan atas bahan, 
produk, serta sarana dan prasarana yang 
ada.  

 Meningkatkan penjualan krupuk olahan hasil 
laut 
 
 

  

Peningkatan 
market 
share 

  

Market share Persentase Lag  Menggunakan bahan-bahan berkualitas dan 
meningkatkan promosi 

 Mengembangkan jaringan bisnis dan 
komunikasi 
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Penurunan 
biaya 

penanganan 
bahan baku 
dan kualitas 

produk 
  

Penurunan 
Biaya 

penanganan 
bahan baku 

Angka Lead  Membeli LPG  dan garam dalam skala besar 
sebagai cadangan dalam produksi skala 
besar 

Penurunan 
Biaya kualitas 

produk 

Angka Lead  Membeli LPG dalam skala besar sebagai 
cadangan untuk produksi skala besar, 
menggunakan bahan-bahan yang 
berkualitas, menggunakan pengemas yang 
berkualitas baik. 

 Menjaga tingkat kelembaban dan 
kekeringan produk krupuk olahan hasil laut 
dengan melakukan pengawasan dan 
pengecekan terhadap krupuk olahan hasil 
laut . 
 

 

Pelanggan  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Peningkatan 
waktu 
proses 
hingga 

distribusi 
produk 

hingga ke 
pelanggan  

  

Peningkatan 
lead time 

  

Angka, 
survei 

  

Lead 
  

 Melakukan pembelian oven pengering serta 
melakukan proses pengecekan dan 
pengawasan alat secara berkala 

 Melakukan pembelian bahan ikan laut dari 
nelayan secara langsung 

   

Peningkatan 
kualitas 
proses 

  
  
  
  

Penurunan 
jumlah produk 

cacat yang 
dikembalikan 

pelanggan  

Angka Lead  Menggunakan bahan-bahan berkualitas 

 Mengolah sisa adonan menjadi bentuk 
olahan atau sutiran krupuk bentuk lain 

 Melakukan program training untuk 
meningkatkan motivasi sumber daya 
manusia 
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On Time 
Delivery 

Persentase Lag   
  

Peningkatan 
kualitas 

produk dari 
jumlah 

pelanggan 
yang 

memesan  

Angka, Rasio Lead  Menggunakan bahan-bahan berkualitas dan 
meningkatkan rasa dengan menambah 
kaldu serta penyedap  

 Mengembangkan jaringan bisnis, dan 
komunikasi, serta pengawasan atas bahan, 
produk, serta sarana dan prasarana yang 
ada. 

 Meningkatkan promosi 
  

Peningkatan 
rutinitas cek 
produk saat 

produksi 

Rasio Lead  Melakukan penyusunan SOP, 
melaksanakan pengecekan, serta 
pengawasan atas produk 

  

Rate of 
Quality 
Product 

Persentase Lag  Menggunakan bahan berkualitas, 
memastikan kesegaran, serta kualitas bahan 
produksi (cumi-cumi, kepiting, lorjuk, 
kupang), meningkatkan rasa serta tekstur 
dengan proses perlakuan sesuai SOP 
 

   

Peningkatan 
kinerja dan 

layanan bagi 
pelanggan 

  
  
  
  

Customer 
Retention 

Rasio, 
Persentase 

Lag  Berinovasi serta berkreasi akan produk 
krupuk yang baru dan menambah cita rasa 
krupuk olahan hasil laut 

  
  
  

Number of 
New 

Customer 

Rasio, 
Persentase 

Lag 

Number of 
Complaint 

Rasio, 
Persentase 

Lag  Memastikan kesegaran bahan, melakukan 
program pelatihan dan pengembangan 
sumber daya manusia dan melakukan 
pengecekan berdasarkan SOP 
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Optimalisasi 
biaya 

produksi 
krupuk 

olahan hasil 
laut 

  
  
  

Harga produk 
krupuk olahan 

hasil laut 

Angka Lag   

Biaya 
penerimaan 

Angka Lead   

Biaya 
pengerjaan 

Angka Lead   

 

Bisnis Internal 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Optimalisasi 
proses 
inovasi 

  
  

Total biaya 
persediaan  

Angka Lead  Melakukan proses pembelian bahan secara 
langsung melalui nelayan dan melakukan 
proses produksi krupuk sesuai SOP 
 

Yield Rate Persentase Lag  Melakukan optimalisasi mesin dan sumber 
daya manusia yang digunakan untuk 
produksi 
 

Idle Capacity Persentase Lag  Mengembangkan sistem pendataan kinerja 
mesin atas produk yang mampu dihasilkan 
dan pengoptimalan waktu produksi krupuk 
olahan hasil laut 

 Melakukan optimalisasi mesin dan sumber 
daya manusia yang digunakan untuk 
produksi 
 

  

Peningkatan 
proses 
operasi 
produksi 

 
 

Efisiensi 
biaya 

produksi 

Angka Lead  Melakukan penganggaran untuk membeli 
oven pengering, melakukan pembelian 
bahan pada nelayan secara langsung, dan 
mengolah sisa adonan menjadi produk 
sutiran, serta melakukan komunikasi dengan 
nelayan untuk mengantarkan bahan 
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perikanan yang digunakan secara langsung 
ke UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

 Melakukan pembangunan rumah produksi 
sehingga tidak perlu melakukan sewa lahan 
produksi 
 

Efisiensi 
waktu yang 
dibutuhkan 

Angka Lead  Mengoptimalisasikan waktu dan sumber 
daya manusia dalam melakukan seluruh 
kegiatan produksi krupuk olahan hasil laut 
 

 

Peningkatan 
Kualitas 
Proses 

Produksi 

Tingkat 
produk cacat 

Angka Lag  Menggunakan bahan-bahan yang 
berkualitas terutama pada tepung tapioka 

 Meningkatkan pengawasan dan pengecekan 
terhadap produk 
 

Jumlah 
pengawasan 

mutu 

Rasio, Angka Lead  Melakukan pengawasan terhadap bahan 
perikanan laut dari nelayan dengan rentang 
waktu kurang dari 3 jam, bahan-bahan yang 
digunakan, serta produk yang dihasilkan 
secara berkala 
 

MTBF mesin 
pengaduk 

Angka, Rasio Lag  Mengembangkan sistem pendataan waktu 
kinerja mesin saat beroperasi dan waktu 
proses produksi krupuk olahan hasil laut 

  
  
  
  
  

MTBF mesin 
pemotong 

listrik 

Angka, Rasio Lag 

MTBF 
pemotong 

manual 

Angka, Rasio Lag 

MTTR mesin 
pengaduk 

Angka, Rasio Lag 
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MTTR mesin 
pemotong 

listrik 

Angka, Rasio Lag 

MTTR 
pemotong 

manual 

Angka, Rasio Lag 

  

Peningkatan 
pelayanan 
purna jual 

  

Jumlah 
garansi 

 

Angka Lead  Menggunakan bahan-bahan berkualitas 
yang digunakan untuk produksi 

 Menjaga tingkat kelembaban dan 
kekeringan produk krupuk olahan hasil laut 
dengan melakukan pengawasan dan 
pengecekan terhadap krupuk olahan hasil 
laut . 

 Menggunakan bahan berkualitas terutama 
tepung tapioka 
 

Olahan 
produk cacat 

Angka Lag 

 

Pembelajaran 
dan 

Pertumbuhan  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Peningkatan 
kompetensi 

serta 
komitmen 
personel 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Employee 
Turn Over 

Persentase  Lead  Mengembangkan sistem absensi pada saat 
jadwal produksi 

 Melakukan program training dalam 
meningkatkan motivasi sumber daya 
manusia 

Employee 
Productivity 

Persentase Lead  Mengikuti program pelatihan dan 
pengembangan yang diadakan 
DISPERINDAGIN dan UPT Mamin 

 Menciptakan program konseling mengenai 
masalah, peningkatan kualitas produk 
krupuk olahan hasil laut secara rutin ke 
DISPERINDAGIN dan UPT Mamin 

 Melakukan program training untuk 
meningkatkan motivasi sumber daya 
manusia 
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Absteinsm 
(Absensi) 

Persentase Lag  Mengembangkan sistem absensi pada saat 
jadwal produksi 

 

Employee 
Training 

Persentase Lead  Rutin dalam mengikuti kegiatan pelatihan 
dan pengembangan ke DISPERINDAGIN 
dan UPT Mamin 

 Menciptakan program konseling rutin ke 
DISPERINDAGIN dan UPT Mamin 

 Melakukan program training untuk 
meningkatkan motivasi sumber daya 
manusia atau karyawan 
 

 

Optimalisasi 
prasarana, 

sarana, 
serta 

teknologi 
yang 

digunakan di 
dalam 

produksi 
  
  

Idle Time Angka, 
Waktu 

Lead  Menyusun SOP dalam pembuatan krupuk 
olahan hasil laut sehingga krupuk olahan 
hasil laut dapat diekspor ke luar negeri 

 Mengembangkan sistem pengawasan dan 
pengecekan pada tiap stasiun 

 Melakukan penganggaran untuk pembelian 
oven pengering. 

  
  

Down Time 
  

Angka, 
Waktu 

  

Lead 
  

 Mengembangkan sistem pendataan waktu 
dimana seharusnya seharusnya mesin 
beroperasi,  waktu proses produksi, dan 
waktu aktual pengoperasian mesin 
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Lampiran 10. Perhitungan Ukuran-Ukuran pada Perspektif Finansial Balanced 

  Scorecard  

 Perspektif Finansial 

 Profitabilitas 

1. Profit Ekonomi  

 Diketahui : 

 Total penjualan sebesar Rp 230.400.000,00 

 Target total penjualan sebesar Rp 307.200.000,00 

 Biaya produksi sebesar Rp 74.328.000,00 

 Target biaya produksi sebesar Rp 73.320.000,00 

 Biaya operasi sebesar Rp 5.064.000,00 

 Target biaya operasi sebesar Rp 5.352.000,00 

 Bunga sebesar Rp 1.488.000,00 

 Penyusutan sebesar Rp 6.089.816,67 

 Amortisasi sebesar Rp 1.570.000,00 

 Biaya maintenance sebesar Rp 1.000.000,00 

 Biaya sewa lahan sebesar Rp 1.200.000,00 

 Biaya sewa penggilingan sebesar Rp 1.440.000,00 

 Pajak sebesar Rp 150.000,00 

Rumus : 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 − 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 

Dengan,  

Total Penerimaan = Total Penjualan  
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Biaya Ekonomi  = Biaya Produksi + Biaya Operasi + Bunga +  

      Penyusutan + Amortisasi + Biaya maintenance +  

      Biaya Sewa Lahan + Biaya Sewa Penggilingan +  

      Pajak 

Maka, profit ekonomi realisasi : 

= Rp 230.400.000,00 – ( Rp 74.328.000,00 + Rp 5.064.000,00 + Rp 

 1.488.000,00 + Rp 6.089.816,67 + Rp 1.570.000,00 + Rp 1.000.000,00 + 

 Rp 1.200.000,00 +  Rp 1.440.000,00 + Rp 150.000,00) 

= Rp 138.070.183,33 

Dan, profit ekonomi target   : 

= Rp 307.200.000,00 – ( Rp 73.320.000,00 + Rp 5.352.000,00 + Rp 

 1.488.000,00 + Rp 6.089.816,67 + Rp 1.570.000,00 + Rp 1.000.000,00 + 

 Rp 1.200.000,00 + Rp 1.440.000,00 + Rp 150.000,00) 

= Rp 215.590.183,33 

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa profit ekonomi yang 

terealisasi senilai Rp 138.070.183,33 dan profit ekonomi target sebesar Rp 

215.590.183,33 

2. Return on Investment (ROI) 

Diketahui : 

 Laba bersih sebesar Rp 138.070.183,33 

 Target laba bersih sebesar Rp 215.590.183,33 

 Total aktiva sebesar Rp 219.656.366,67 

 Target total aktiva sebesar Rp 297.176.366,67 
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Rumus : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 (ROI) =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 x 100% 

Maka ROI realisasi  : 

=  
𝑅𝑝 138.070.183,33

𝑅𝑝 219.656.366,67
 x 100% 

= 63% 

Dan ROI target  : 

=  
𝑅𝑝 215.590.183,33

𝑅𝑝 297.176.366,67
 x 100% 

= 73% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa ROI yang terealisasi 

sebesar 63% dan nilai ROI yang ditargetkan sebesar 73% 

3. Profit Margin on Sales (PMoS) 

Diketahui : 

 Laba bersih sebesar Rp 138.070.183,33 

 Target laba bersih sebesar Rp 215.590.183,33 

 Total penjualan yang terealisasi sebesar Rp 230.400.000,00 

 Target total penjualan sebesar Rp 307.200.000,00 

Rumus : 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑜𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 (PMoS) =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 
 x 100% 

Maka, PMoS realisasi  : 

=  
𝑅𝑝 138.070.183,33

𝑅𝑝 230.400.000,00
 x 100% 

= 60% 
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Dan, PMoS target   : 

=
𝑅𝑝 215.590.183,33

𝑅𝑝 307.200.000,00
x 100% 

= 70% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa Profit Margin on Sales 

yang telah dicapai sebesar 60% dan target yang diinginkan sebesar 70%. 

 Shareholder Value 

1. Return on Equity (ROE) 

Diketahui   : 

 Laba bersih sebesar Rp 138.070.183,33 

 Target laba bersih sebesar Rp 215.590.183,33 

 Jumlah modal adalah Rp 212.168.366,67 

 Target modal sebesar Rp 289.688.366,67 

Rumus   : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (ROE) =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x 100% 

Maka, ROE realisasi  : 

=  
𝑅𝑝 138.070.183,33

𝑅𝑝 212.168.366,67
x 100% 

= 65% 

Dan, ROE target  : 

=
𝑅𝑝 215.590.183,33

𝑅𝑝 289.688.366,67
 x 100% 

= 74% 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa Return on Equity 

(ROE) yang terealisasi sebesar 65% dan targetnya sebesar 74 

%. 

 Pertumbuhan 

1. Market Share  

Diketahui  : 

 Jumlah penjualan UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo pada tahun 2015 

sebesar 14.400 kilogram krupuk olahan hasil laut. 

 Target jumlah penjualan sebesar 19.200 kilogram krupuk olahan hasil laut. 

 Terdapat 11 industri krupuk olahan hasil laut di daerah Sukolilo dengan 

produk yang sama. 

 Masing-masing industri memproduksi 2400 kilogram krupuk olahan hasil 

laut per tahunnya 

Rumus  : 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
x100% 

Maka, Market Share realisasi : 

=
14.400 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

2400 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 x 11 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
 x 100% 

= 55% 

Dan, Market Share target   : 

=
19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

2400 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 x 11 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖
 x 100% 

= 73% 

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa market share yang 

terealisasi sebesar 55% dan target market share sebesar 73%. 
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2. Biaya Penanganan Bahan Baku 

Diketahui  : 

 Total biaya LPG dalam tahun 2015 sebesar Rp 864.000,00 

 Target biaya LPG sebesar Rp 1.152.000,00 

 Total biaya garam sebesar Rp 576.000,00 

 Target biaya garam sebesar Rp 768.000,00 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa total biaya LPG yang teralisasi di 

tahun 2015 sebesar Rp 864.000,00 dan target biaya LPG sebesar Rp 

1.152.000,00. Sedangkan, untuk biaya garam sebesar Rp 576.000,00 dengan 

target sebesar Rp 768.000,00. Oleh karena itu, didapatkan hasil bahwa total 

biaya penanganan bahan baku yang terealisasi sebesar Rp 1.440.000,00 dan 

target sebesar Rp 1.920.000,00. Nilai target biaya penanganan bahan baku 

lebih besar karena toleransi terhadap produksi yang ditargetkan 19.200 

kilogram krupuk olahan hasil laut.  

3. Biaya Kualitas Produk 

 Prevention Cost  

 Biaya LPG untuk pemanasan bahan produksi sebesar Rp 864.000,00 

 Target biaya LPG untuk pemanasan bahan produksi sebesar Rp 

1.152.000,00 

 Biaya garam sebesar Rp 576.000,00 

 Target biaya garam sebesar Rp 768.000,00 

 Appraisal Cost  

 Biaya plastik pendingin krupuk sebesar Rp 240.000,00 

 Target biaya plastik pendingin krupuk sebesar Rp 240.000,00 
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 Biaya produk cacat sebesar Rp 768.000,00 

 Target biaya produk cacat sebesar Rp 86.937,60 

 Biaya kantong plastik pengemas sebesar Rp 540.000,00 

 Target biaya kantong plastik pengemas adalah Rp 540.000,00 

 Biaya kresek besar pembungkus sebesar Rp 540.000,00 

 Target biaya kresek besar pembungkus sebesar Rp 540.000,00 

 Internal Failure Cost 

 Rp 0,00 

 External Failure Cost 

 Biaya garansi sebesar Rp 1.536.000,00 

 Target biaya garansi sebesar Rp 768.000,00 

Total biaya kualitas diukur dari jumlah dari prevention cost, apprasisal cost, 

internal failure cost, dan external failure cost. Berdasarkan perhitungan 

keseluruhan biaya kualitas yang terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 

5.064.000,00 dan target biaya kualitas yang diinginkan sebesar Rp 

4.094.937,60. 
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Lampiran 11. Perhitungan Ukuran-Ukuran pada Perspektif Pelanggan Balanced 

  Scorecard 

 Perspektif Pelanggan  

 Waktu 

1. Waktu-Lead Time 

Lead time pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo sejumlah 7 hari atau 168 

jam untuk seluruh produk krupuk olahan hasil laut. Target yang diinginkan 

untuk lead time krupuk olahan hasil laut adalah 4 hari atau 96 jam. Lead time 

ideal pada sebuah perusahaan adalah 43 hari atau 1024 jam. Berdasarkan 

hasil di atas, lead time pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo sudah cukup 

ideal dalam pengelolaan krupuk olahan hasil laut. 

 Kualitas 

1. Jumlah Produk Cacat yang Dikembalikan Pelanggan 

Jumlah produk cacat yang dikembalikan oleh pelanggan pada tahun 2015 

tidak ada atau bernilai nol kilogram. 

2. On Time Delivery 

Diketahui  : 

 Pengiriman tepat waktu pada tahun 2015 sebesar 14.400 kilogram 

 Target pengiriman tepat waktu sebesar 19.200 kilogram 

 Total pengiriman pada tahun 2015 sebesar 14.400 kilogram 

 Target total pengiriman sebesar 19.200 kilogram 

Rumus : 

𝑂𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑦 =  
𝑃𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛 
x100% 
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Maka, On Time Delivery realisasi  : 

=
14.400 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

14.400 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
 x 100% 

= 100% 

Dan, On Time Delivery target  : 

=
19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
 𝐱 100% 

= 100% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, on time delivery yang terealisasi 

sebesar 100% dan target on time delivery sebesar 100%. 

3. Tingkat Kualitas Produk dari Jumlah Pelanggan yang Memesan  

Jumlah pelanggan yang memesan pada tahun 2015 adalah sebanyak 20 

pelanggan dan targetnya adalah sebanyak 50 pelanggan. 

4. Rutinitas Cek Produk 

Rutinitas cek produk ideal saat produksi adalah 10 kali yang dimulai dari 

tahapan proses hingga distribusi krupuk olahan hasil laut ke konsumen. Pada 

saat tahun 2015, UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo menerapkan 192 kali 

cek produk saat produksi yaitu pada saat akan di distribusikan ke konsumen 

dengan target sebanyak 480 kali.  

5. Rate of Quality Product 

Diketahui : 

 Value operation time sebanyak 365 hari dalam tahun 2015 

 Jumlah krupuk olahan hasil laut yang diproduksi pada tahun 2015 

sebanyak 14.400 kilogram  

 Target Rate of Quality Product adalah 5% 
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Rumus : 

𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 =
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑑
 x 100% 

Maka, Rate of Quality Product realisasi : 

=
365 ℎ𝑎𝑟𝑖

14.400 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
 x 100% 

= 3% 

Dan, Rate of Quality Product target adalah 5% 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa rate of quality product yang 

terealisasi masih sejumlah 3% daripada yang ditargetkan yaitu sebesar 5%. 

 Kinerja serta Layanan 

1. Customer Retention 

Diketahui  : 

 Jumlah pelanggan lama pada tahun 2015 sejumlah 18 pelanggan 

 Target jumlah pelanggan lama sebesar 50 pelanggan 

 Total order 18 pelanggan dihitung menggunakan total order krupuk olahan 

hasil laut pada UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo per minggunya sebesar 

270 kilogram. Penggunaan total order menggunakan total order per 

minggu agar dapat menunjukkan customer retention yang sebenarnya 

dalam satu siklus produksi.  

 Target total order sebesar 334 kilogram. 

Rumus : 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑚𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟
 x 100% 
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Maka, Customer Retention realisasi : 

=
18 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛

270 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
 x 100% 

= 7% 

Dan, Customer Retention target  : 

=
50 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛

334 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 
x 100% 

= 15% 

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa customer retention yang 

terealisasi adalah 7% dan targetnya sebesar 15%.  

2. Number of New Customer (NONC) 

Diketahui  : 

 Jumlah pelanggan baru pada tahun 2015 adalah dua pelanggan 

 Target jumlah pelanggan baru sebesar 10 pelanggan 

 Total jumlah pelanggan lama pada tahun 2015 sebesar 18 pelanggan 

 Target total pelanggan lama sebanyak 50 pelanggan 

Rumus : 

𝑁𝑂𝑁𝐶 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑟𝑢 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑚𝑎
 x 100% 

Maka, Number of New Customer realisasi : 

=
2 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 

18 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛
x100% 

= 11% 

Dan, Number of New Customer target : 

=
10 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛

50 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 
x100% 
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= 20% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa Number of New 

Customer yang terealisasi sebesar 11% dan target sebesar 20%. 

3. Number of Complaint  

Diketahui : 

 Jumlah komplain pada tahun 2015 sebanyak 24 komplain 

 Target jumlah komplain adalah nol atau tidak ada komplain 

 Total produksi pada tahun 2015 sebanyak 14.400 kilogram 

 Target total produksi sebanyak 19.200 kilogram 

Rumus : 

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛𝑡 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 
x100% 

Maka, Number of Complaint realisasi : 

=
24 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛

14.400 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
 x 100% 

= 0,17% 

Dan, Number of Complaint target  : 

=
0 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑛 

19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
 x 100% 

= 0% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, number of complaint yang terealisasi 

sebesar 0,17%. Target yang ingin dicapai sebesar 0%. 

 Biaya 

1. Biaya yang Dibayarkan oleh Pelanggan 

Biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan dianalisis menggunakan harga produk 

krupuk olahan hasil laut saat ini. Harga krupuk olahan hasil laut saat ini adalah 
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Rp 16.000,00 dengan biaya penerimaan dan biaya pengerjaan sebesar nol 

rupiah. Target yang diinginkan untuk harga krupuk saat ini adalah Rp 

18.000,00 dengan biaya penerimaan dan pengerjaan sebesar nol rupiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Lampiran 12. Perhitungan Ukuran-Ukuran pada Perspektif Bisnis Internal  

  Balanced Scorecard 

 Perspektif Bisnis Internal 

 Proses Inovasi 

1. Total Biaya Persediaan 

Diketahui : 

 Biaya simpan tahunan ( C ) terdiri atas biaya LPG sebesar Rp 864.000,00 

dan biaya garam sebesar Rp 576.000,00 

 Target biaya simpan tahunan (C) untuk biaya LPG sebesar Rp 

1.152.000,00 dan biaya garam sebesar Rp 768.000,00 

 Jumlah pembelian dalam satu periode (R) sebesar 14.400 kilogram  

 Biaya pemesanan sebesar 1 rupiah 

 Target biaya pemesanan sebesar Rp 500.000,00 

Rumus : 

𝑇𝐴𝐶 = 𝑇𝑂𝐶 + 𝑇𝐶𝐶 

𝑇𝐴𝐶 = [(
𝑅

𝑄′
) x 𝑆 ]  + [(

𝑄′

2
) x 𝐶] 

dengan Q’ yang dirumuskan  : 

𝑄′ = 𝐸𝑂𝑄 =  √
2 𝑅𝑆

𝐶
 

Maka, Total Biaya Persediaan realisasi : 

Biaya simpan tahunan per unit : 

𝐶 =
(𝑅𝑝 864.000,00 + 𝑅𝑝 576.000,00)

14.400 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
 

𝐶 = 𝑅𝑝 100,00 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 
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Jumlah pesanan optimum      : 

𝑄′ = 𝐸𝑂𝑄 =  √
2𝑅𝑆

𝐶
 

𝑄′ = 𝐸𝑂𝑄 = √
2 x 14.400 x 1 

100
 

𝑄′ = 𝐸𝑂𝑄 = 16,97 𝑢𝑛𝑖𝑡  

Total biaya persediaan  : 

𝑇𝐴𝐶 = 𝑇𝑂𝐶 + 𝑇𝐶𝐶 

𝑇𝐴𝐶 = [(
𝑅

𝑄′
) x 𝑆 ]  + [(

𝑄′

2
) x 𝐶] 

𝑇𝐴𝐶 = [(
14.400

16,97
) x 1] + [(

16,97

2
) x 100] 

𝑇𝐴𝐶 = 1697,05 𝑅𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ 

Dan, Total Biaya Persediaan target : 

Biaya simpan tahunan per unit : 

𝐶 =
(𝑅𝑝 1.152.000,00 + 𝑅𝑝 768.000,00)

19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
 

𝐶 = 𝑅𝑝 100,00 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 

Jumlah pesanan optimum      : 

𝑄′ = 𝐸𝑂𝑄 =  √
2𝑅𝑆

𝐶
 

𝑄′ = 𝐸𝑂𝑄 = √
2 x 19.200 x 500.000 

100
 

𝑄′ = 𝐸𝑂𝑄 = 13.856,40 𝑢𝑛𝑖𝑡 
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Total biaya persediaan  : 

𝑇𝐴𝐶 = 𝑇𝑂𝐶 + 𝑇𝐶𝐶 

𝑇𝐴𝐶 = [(
𝑅

𝑄′
) x 𝑆 ]  + [(

𝑄′

2
) x 𝐶] 

𝑇𝐴𝐶 = [(
19.200

13.856,40
) x 500.000] + [(

13.856,40

2
) x 100] 

𝑇𝐴𝐶 = 1.385.640,65 𝑅𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ 

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa total biaya persediaan yang 

seharusnya ditanggung oleh UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo adalah 

sebesar Rp 1697,05 dan targetnya sebesar Rp 1.385.640,65. 

2. Yield Rate  

Diketahui  : 

 Kapasitas aktual UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo adalah 14.400 

kilogram per tahun 

 Target kapasitas aktual adalah sebesar 19.200 kilogram per tahun 

 Kapasitas maksimal UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo adalah 19.200 

kilogram per tahun  

 Target kapasitas maksimal adalah 19.200 kilogram per tahun 

Rumus  : 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦

𝑀𝑎𝑥 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦
 x 100% 

Maka, Yield Rate realisasi : 

=
14.400 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
x 100% 

= 75% 
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Dan, Yield Rate target  : 

=
19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
 x 100% 

= 100% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa yield rate yang 

teralisasi masih sebesar 75% dan target yield rate sebesar 100%. 

3. Idle Capacity 

Diketahui : 

 Kapasitas produksi yang digunakan oleh UKM Srikandi Sumber Laut 

Sukolilo adalah 14.400 kilogram per tahun 

 Target kapasitas produksi yang digunakan adalah sebesar 19.200 

kilogram per tahun 

 Kapasitas maksimal UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo adalah 19.200 

kilogram per tahun  

 Target kapasitas maksimal adalah 19.200 kilogram per tahun 

Rumus : 

𝐼𝑑𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 =  
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 

𝑀𝑎𝑥 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦
x100% 

Maka, Idle Capacity realisasi: 

=
19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 − 14.400 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
x100% 

= 25% 

Dan, Idle Capacity target : 

=
19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 − 19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

19.200 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
x100% 

= 0% 
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Berdasarkan perhitungan di atas, idle capacity masih sebesar 25%. Hingga 

saat ini idle capacity yang ingin dicapai adalah 0%. 

 Proses Operasi 

1. Pengukuran terhadap Efisiensi Biaya Produksi 

Diketahui  : 

 Biaya produksi sebesar Rp 74.328.000,00 

 Target biaya produksi sebesar Rp 73.320.000,00 

 Biaya operasi sebesar Rp 5.064.000,00 

 Target biaya operasi adalah Rp.5.352.000,00 

 Biaya maintenance Rp 1.000.000,00 

 Target biaya maintenance sebesar Rp 1.000.000,00 

 Biaya sewa lahan sebesar Rp 1.200.000,00 

 Target biaya sewa lahan sebesar Rp 1.200.000,00 

 Biaya sewa penggilingan sebesar Rp 1.440.000,00 

 Target biaya sewa penggilingan sebesar Rp 1.440.000,00 

Rumus : 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 + 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑀𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 + 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑤𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛

+ 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑤𝑎 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛  

Maka, Efisiensi Biaya produksi realisasi  : 

= 𝑅𝑝 74.328.000,00 + 𝑅𝑝 5.064.000,00 + 𝑅𝑝 1.000.000,00 + 𝑅𝑝 1.200.000,00

+ 𝑅𝑝 1.440.000,00 

= 𝑅𝑝 83.032.000,00 
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Dan, Efisiensi Biaya Produksi target  : 

= 𝑅𝑝 73.320.000,00 + 𝑅𝑝 5.352.000,00 + 𝑅𝑝 1.000.000,00 + 𝑅𝑝 1.200.000,00

+ 𝑅𝑝 1.440.000,00 

= 𝑅𝑝 82.312.000,00 

Berdasarkan perhitungan di atas, efisiensi biaya produksi yang terealisasi 

sebesar Rp 83.032.000,00 dan target yang diinginkan sebesar Rp 

82.312.000,00 

2. Pengukuran terhadap Efisiensi Waktu yang Dibutuhkan 

Diketahui : 

 Waktu produksi adalah 3840 jam 

 Waktu proses adalah 3936 jam untuk seluruh produk 

 Waktu inspeksi sebesar 192 jam 

 Waktu penyimpanan adalah 0 jam 

 Waktu pengiriman produk krupuk olahan hasil laut ke pelanggan adalah 48 

jam 

 Target MCE adalah 1,0 

Rumus  : 

𝑀𝐶𝐸 =
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 + 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑠𝑖 + 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 + 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛 
 

Maka, MCE realisasi : 

=
3840 𝑗𝑎𝑚

3936 𝑗𝑎𝑚 + 192 𝑗𝑎𝑚 + 0 𝑗𝑎𝑚 + 48 𝑗𝑎𝑚
 

= 0,92 

Dan MCE target adalah 1,0 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, MCE saat ini telah terealisasi sebanyak 

0,92 dengan target yang diinginkan sebesar 1,0. 

3. Pengukuran atas Kualitas Proses Produksi 

Diketahui : 

 Jumlah produk cacat adalah 48 kilogram 

 Target produk cacat adalah 5,43 kilogram 

 Frekuensi pengawasan mutu yang terjadi adalah 384 kali 

 Target pengawasan mutu adalah 480 kali 

 Total time to repair untuk mesin pengaduk adalah 1,5 jam 

 Total time to repair untuk mesin pemotong listrik dan pemotong manual 

adalah 3 jam 

 Target total time to repair untuk mesin pengaduk adalah 0.33 jam dan 

untuk mesin pemotong listrik dan pemotong manual adalah 0.67 jam 

 Total repair time untuk mesin pengaduk adalah 12 jam dan untuk mesin 

pemotong listrik dan pemotong manual adalah 24 jam. 

 Target total repair time adalah 8 jam untuk mesin pengaduk dan 16 jam 

untuk mesin pemotong listrik dan pemotong manual 

 Number of failure untuk MTBF berjumlah 6 kerusakan dengan target 2 

kerusakan untuk seluruh mesin 

 Number of Failure untuk MTTR berjumlah 48 kerusakan dengan target 48 

kerusakan untuk seluruh mesin 

Rumus : 

1. 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡 𝑑𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2015 

2. 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑡𝑢 
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3. 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑇𝐵𝐹 ∶ 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐹𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒
 

4. 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑇𝑇𝑅 ∶ 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐹𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒
 

 Maka, jumlah produk cacat realisasi adalah 48 kilogram dengan target 

5,43 kilogram. Selain itu, frekuensi pengawasan mutu adalah 384 kali dengan 

target sebanyak 480 kali. 

Maka, nilai MTBF mesin pengaduk realisasi : 

=
1,5 𝑗𝑎𝑚

6
 

= 0,25 𝑗𝑎𝑚 

Nilai MTBF mesin pengaduk target : 

=
0,33 𝑗𝑎𝑚

2
 

= 0,17 𝑗𝑎𝑚 

Nilai MTBF mesin pemotong listrik realisasi : 

=
3 𝑗𝑎𝑚

6 
 

= 0,5 𝑗𝑎𝑚 

Nilai MTBF mesin pemotong listrik target : 

=
0,67 𝑗𝑎𝑚

2 
 

= 0,33 𝑗𝑎𝑚 

Nilai MTBF pemotong manual realisasi : 

=
3 𝑗𝑎𝑚

6
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= 0,5 𝑗𝑎𝑚 

Nilai MTBF pemotong manual target : 

=
0,67 𝑗𝑎𝑚

2 
 

= 0,33 𝑗𝑎𝑚 

Nilai MTTR mesin pengaduk realisasi : 

=
12 𝑗𝑎𝑚

48
 

= 0,25  𝑗𝑎𝑚 

Nilai MTTR mesin pengaduk target : 

=
8 𝑗𝑎𝑚

48 
 

= 0,17 𝑗𝑎𝑚 

Nilai MTTR mesin pemotong listrik realisasi  : 

=
24 𝑗𝑎𝑚

48 
 

= 0,5 𝑗𝑎𝑚 

Nilai MTTR mesin pemotong listrik target : 

=
16 𝑗𝑎𝑚

48 
 

= 0,33  𝑗𝑎𝑚 

Nilai MTTR pemotong manual realisasi : 

=
24 𝑗𝑎𝑚

48 
 

= 0,5 𝑗𝑎𝑚 

Nilai MTTR pemotong manual target : 

=
16 𝑗𝑎𝑚

48
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= 0,33  𝑗𝑎𝑚 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai MTBF untuk 

realisasi dan target untuk mesin pengaduk adalah 0,25 jam dengan target 0,17 

jam. Sedangkan, untuk mesin pemotong listrik dan pemotong manual memiliki 

nilai MTBF sebesar 0,5 jam dengan target sebesar 0,33 jam. Untuk, nilai MTTR 

mesin pengaduk secara realisasi didapatkan nilai 0,25 jam dengan target 0,17 

jam. Sedangkan, nilai MTTR mesin pemotong listrik dan pemotong manual 

secara realisasi didapatkan nilai 0,5 jam dengan target yang diinginkan adalah 

0,33 jam.  

 Pelayanan Purna Jual 

1. Jumlah Garansi 

Jumlah garansi yang dilakukan oleh UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo 

adalah 96 kilogram dengan target sebesar 48 kilogram. Garansi dilakukan atas 

produk yang basah terkena air, lembab, berjamur, atau  produk berubah 

warna.  

2. Jumlah Macam Produk yang Merupakan Olahan Produk Cacat 

Jumlah olahan produk cacat adalah 0 kilogram dengan target sebanyak 0 

kilogram. 
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Lampiran 13. Perhitungan Ukuran-Ukuran Perspektif Pembelajaran dan  

  Pertumbuhan Balanced Scorecard 

 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 Kompetensi dan Komitmen Personel  

1. Employee Turn Over 

Diketahui : 

 Total pekerja yang keluar dalam tahun 2015 sebanyak nol pekerja 

 Target total pekerja yang keluar dalam satu tahun adalah nol pekerja 

 Total pekerja adalah empat pekerja 

 Target total pekerja adalah 4 pekerja 

Rumus : 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑆𝑎𝑡𝑢 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 x 100% 

Maka, Employee Turn Over realisasi : 

=
0 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟

4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
x100% 

= 0% 

Dan, Employee Turn Over target : 

=
0 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟

4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
x100 

= 0% 

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa Employee Turn Over yang 

terjadi adalah sebanyak 0% dengan target 0%. 

2. Employee Productivity 

Diketahui  : 

 Total waktu produksi dalam tahun 2015 sebanyak 3024 jam 
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 Target total waktu produksi adalah 2688 jam 

 Total tenaga kerja adalah empat pekerja 

 Jam kerja tenaga kerja sebanyak 3024 jam 

 Target jam kerja sebanyak 2688 jam 

Rumus  : 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑗𝑎𝑚)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 x 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 x 100% 

Maka, Employee Productivity realisasi : 

=
3024 𝑗𝑎𝑚

4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 x 3024 jam
 x 100% 

= 25% 

Dan, Employee Productivity target       : 

=
2688 𝑗𝑎𝑚

4 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 x 2688 jam
 x 100% 

= 25% 

3. Absteinsm 

Diketahui : 

 Jumlah ketidakhadiran dalam tahun 2015 sebanyak 2 hari 

 Target jumlah ketidakhadiran 2 hari 

 Jumlah hari kerja tahun 2015 sebanyak 365 hari  

 Target jumlah hari kerja per periode 360 hari 

Rumus : 

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑠𝑚 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
 x 100% 
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Maka, Absteinsm realisasi  : 

=
2 ℎ𝑎𝑟𝑖

365 ℎ𝑎𝑟𝑖
x100% 

= 1% 

Dan Absteinsm target : 

=
2 ℎ𝑎𝑟𝑖

360 ℎ𝑎𝑟𝑖
x100% 

= 1% 

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa untuk absteinsm 

secara realisasi dan target tercapai 1%. 

4. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan 

Diketahui  : 

 Total pelatihan serta pengembangan yang diadakan DISPERINDAGIN 

adalah 6 kali dengan waktu tiap pelatihan dan pengembangan sebesar 6 

jam. 

 Target total pelatihan dan pengembangan adalah 6 kali dengan waktu 

masing-masing adalah 6 jam. 

 Total pelatihan dan pengembangan yang diadakan oleh UPT Mamin 

sebanyak 5 kali dengan waktu masing-masing adalah 6 jam. 

 Target total pelatihan dari UPT Mamin sebanyak 5 kali dengan masing-

masing waktunya adalah 6 jam. 

 Waktu standar yang dipergunakan untuk pelatihan dan pengembangan 

karyawan adalah 8 jam dengan total pelatihan dan pengembangan dari 

DISPERINDAGIN sebanyak 6 kali dan UPT Mamin sebanyak 5 kali. 
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Rumus : 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠
 x 100% 

Maka, pelatihan dan pengembangan karyawan realisasi : 

=
(6 x 6 jam) + (5 x 6 jam)

(6 x 8 jam) + (5 x 8 jam)
x100% 

= 75% 

Dan, pelatihan dan pengembangan karyawan target  : 

=
(6 x 6 jam) + (5 x 6 jam)

(6 x 8 jam) + (5 x 8 jam)
x100% 

= 75% 

Berdasarkan perhitungan di atas, pelatihan dan pengembangan karyawan 

terealisasi sebesar 75% dengan target sebesar 75%. 

 Ketersediaan Prasarana, Sarana, serta Teknologi 

1. Idle Time 

Diketahui : 

 Departemen atau stasiun kerja pengulenan terealisasi 2 jam dengan target 

1 jam 

 Departemen atau stasiun kerja pencetakan terealisasi 2,5 jam dengan 

target 2,5 jam 

 Departemen atau stasiun kerja penjemuran terealisasi 8,5 jam dengan 

target 1 jam 

 Departemen atau stasiun kerja pemotongan terealisasi 2 jam dengan 

target 1 jam 

 Departemen atau stasiun kerja masak terealisasi 4,5 jam dengan target 

2,5 jam 
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 Departemen atau stasiun kerja pengangkatan barang terealisasi ¼ jam 

dengan target ¼ jam 

 Departemen atau stasiun kerja pengiriman terealisasi 1 jam dengan target 

1 jam 

 Departemen atau stasiun kerja pengemasan terealisasi ½ jam dengan 

target ½ jam 

Rumus : 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑑𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 = (𝑛 x 𝑊𝑑) −  ∑ 𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Dengan : 

n  = jumlah stasiun kerja 

Wd = waktu stasiun terbesar 

Wi = waktu sebenarnya pada setiap stasiun 

i = 1, 2, 3,……, n 

Maka, idle time realisasi  : 

= (8 x 8,5) − (2 + 2,5 + 8,5 + 2 + 4,5 + 0,25 + 1 + 0,5) 

= 46,75 𝑗𝑎𝑚 

Dan, idle time target  : 

= [ 8 x (2,5 + 2,5)] − (1 + 2,5 + 1 + 1 + 2,5 + 0,25 + 1 + 0,5) 

= 30,25 𝑗𝑎𝑚 
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2. Downtime 

Diketahui  : 

 Pada mesin pemotong listrik dan pemotong manual memiliki loading time 

sebesar 9 jam dan operating time sebesar 2,5 jam. Target yang diinginkan 

untuk loading time adalah 8 jam dan operating time sebesar 1 jam 

 Pada mesin pengaduk memiliki loading time sebesar 9 jam dan operating 

time sebesar 2 jam. Target yang diinginkan adalah loading time sebesar 8 

jam dengan operating time sebesar 1 jam. 

Rumus  : 

𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 − 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 

Maka, Downtime mesin pemotong listrik realisasi : 

= 9 𝑗𝑎𝑚 − 2,5 𝑗𝑎𝑚 

= 6,5 𝑗𝑎𝑚 

Downtime mesin pemotong listrik  target  : 

= 8 𝑗𝑎𝑚 − 1 𝑗𝑎𝑚 

= 7 𝑗𝑎𝑚 

Downtime pemotong manual realisasi  : 

= 9 𝑗𝑎𝑚 − 2,5 𝑗𝑎𝑚 

= 6,5 𝑗𝑎𝑚 

Downtime pemotong manual target  : 

= 8 𝑗𝑎𝑚 − 1 𝑗𝑎𝑚 

= 7 𝑗𝑎𝑚 

Downtime mesin pengaduk realisasi  : 

= 9 𝑗𝑎𝑚 − 2 𝑗𝑎𝑚 
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= 7 𝑗𝑎𝑚 

Downtime mesin pengaduk target   : 

= 8 𝑗𝑎𝑚 − 1 𝑗𝑎𝑚 

= 7 𝑗𝑎𝑚 

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa downtime dari mesin 

pemotong listrik dan pemotong manual memiliki nilai downtime sebesar 6,5 

jam dengan target sebesar 7 jam. Target yang lebih besar ini menoleransikan 

UKM Srikandi Sumber Laut Sukolilo dalam mentarget hasil produksi yang lebih 

besar. Sedangkan, mesin pengaduk memiliki downtime sebesar 7 jam dengan 

target sebesar 7 jam pula.  

  


