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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab tinjauan pustaka berisi landasan awal yang diperlukan sebagai dasar 

argumentasi ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang dapat digunakan untuk 

analisa penyeleseian masalah yang terjadi. Penjelasan pada bab ini mengenai pengertian 

kinerja, penjelasan mengenai penilaian kinerja, penilaian kinerja berdasarkan KPKU. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat 

dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian ini. Adapun perbandingan antara 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat ditunjukkan pada Tabel 2.1.  

1. Emy Miftahul Jannah (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Penentuan 

Strategi Bersaing Perusahan Berdasarkan Pengukuran Kinerja Dengan Metode 

Malcolm Balridge National Quality Award (MBNQA)” studi kasus PT. Cakra Guna 

Cipta Malang). Penelitian ini dimulai dengan menyebarkan kuesioner berdasarkan 

tujuh kriteria MBNQA kepada manajemen dari manajer puncak hingga manajer 

menengah. Pengukuran kinerja dengan MBNQA dipergunakan untuk mengevaluasi 

faktor internal, di mana pencapaian yang lebih dari 50% menjadi kekuatan dan 

yang kurang dari 50% menjadi kelemahan. Selanjutnya dilakukan evaluasi faktor 

eksternal yang meliputi analisis pasar, pelanggan, pemasok, pesaing, keadaan sosial 

dan pemerintah, serta perekonomian. Evaluasi faktor internal dan eksternal 

selanjutnya dipetakan dalam matriks IFE-EFE, dan kemudian dilanjutkan dengan 

analisis SWOT untuk membangkitkan alternatif strategi bersaing. Penentuan 

strategi bersaing didasarkan pada pengambilan keputusan dengan metode QSPM. 

Berdasarkan pengukuran dengan metode MBNQA, PT Cakra Guna Cipta Malang 

mencapai nilai 552,39 dengan prosentase pencapaian kinerja sebesar 55%. Evaluasi 

faktor internal menunjukkan terdapat 10 atribut sebagai elemen kekuatan dan 2 

atribut sebagai elemen kelemahan. Evaluasi faktor eksternal menunjukkan terdapat 

7 atribut merupakan peluang dan 8 atribut merupakan ancaman. Pemetaan matriks 

IFE-EFE yang dilanjutkan analisis SWOT menghasilkan sembilan alternatif 

strategi. Melalui analisis mempergunakan QSPM, diperoleh bahwa strategi untuk 

melakukan inovasi produk, kemasan dan mesin-mesin industri, serta strategi untuk 

mengembangkan manajemen mutu pelayanan merupakan dua strategi bersaing 
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utama yang dapat membangun keunggulan kompetitif PT Cakra Guna Cipta 

Malang. 

2. Hoka Rahayu (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengukuran Kinerja 

Perusahaan Menggunakan Metode Malcolm Baldrige Nationl Quality Award 

(MBNQA)” dengan studi kasus di PT. Malang Intermedia Pers. Langkah awal 

penelitian dilakukan penyebaran kuisioner berdasarkan ketujuh kriteria Malcolm 

Baldrige untuk mengetahui keadaan perusahaan dan pencapaian nilai yang didapat 

PT. Malang Intermedia Pers. Setelah tahap pengolahan data kuisioner akan 

dilakukan interpretasi pengukuran kinerja perusahaan. Pada pengukuran tersebut 

akan diketahui nilai-nilai tiap kriteria Malcolm Baldrige dan total skor keseluruhan, 

selanjutnya pada tahap ini membahas hasil pengukuran secara detail. Dari ketujuh 

kriteria tersebut dapat dilihat tingkat presentase pencapaiannya dan empat kriteria 

terendah akan dianalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi akar penyebab 

masalah. Tujuan dari tahap ini adalah mencari faktor-faktor yang bila diberikan 

rekomendasi perbaikan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Pada tahap analisis 

ini menggunakan tools Root Cause Analysis (RCA) untuk mengetahui akar-akar 

penyebab permasalahan. Berdasarkan perhitungan menggunakan Malcolm Baldrige  

pencapaian nilai yang didapat sebesar 747,83 dan prosentase pencapaian 75%. Nilai 

pencapaian tiap kriteria yaitu Kepemimpinan 82%; fokus pasar dan pelanggan 82%; 

Perencanaan strategi 80%; Pengelolaan Proses 75%;Outcome 73%; Pengukuran, 

Analisis, dan Manajemen Pengetahuan 68%; dan fokus tenaga kerja 68%. 

Rekomendasi perbaikan diberikan pada empat kriteria dengan nilai rendah di PT. 

Malang Intermedia Pers yaitu kriteria Pengukuran, Analisa, dan Manajemen 

Pengetahuan; Fokus Tenaga Kerja; Manajemen Pengetahuan; Manajemen Proses; 

dan Outcome. 

Dari kedua penelitian di atas, yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Emy Miftahul Jannah 

(2013) 

Hoka Rahayu 

(2012) 

Eka Rahayu 

Estuningsari (2013) 

Metode Malcolm Baldrige Malcolm Baldrige KPKU 

Tools SWOT RCA - 

Obyek 

Penelitian 

PT. Cakra Guna Cipta  

(perusahaan rokok) 

PT. Malang 

Intermedia Pers 

(Perusahaan media 

cetak di kota 

Malang) 

Perum Jasa Tirta 1 

Malang 

(Perusahaan 

pengolahan air) 

Manfaat 

penelitian 

Mengukur kinerja 

perusahaan kemudian 

dilanjutkan dengan 

menentukan strategi 

bersaing perusahaan 

Mengukur kinerja 

perusahaan dan 

mengidentifikasi 

faktor penyebabnya 

Mengukur dan 

menilai kinerja 

perusahaan secara 

keseluruhan 

berdasarkan KPKU 

 

2.2 Pengukuran Kinerja  

Agar bisa mengetahui performansi perusahaan diperlukan adanya evaluasi 

terhadap kinerja perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan dalam evaluasi kinerja 

perusahaan adalah mengukur tingkat kinerja perusahaan itu sendiri dengan cara 

pengukuran yang berkala dan berkesinambungan. Sehingga Pengukuran kinerja menjadi 

salah satu faktor yang penting dalam mengetahui dan melihat perforamansi perusahaan. 

Menurut Werther dan Davis (1996:346), pengukuran kinerja dapat dilakukan 

dengan menggunakan sistem penilaian (rating) yang relevan. Rating tersebut harus 

mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang 

memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja juga berarti membandingkan antara 

standar yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi. Pengukuran 

kinerja dapat bersifat subyektif atau obyektif. Obyektif berarti pengukuran kinerja dapat 

juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan bersifat 

kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subyektif berarti pengukuran yang 

berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan 

sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. 

Pengukuran kinerja menurut Yuwono, Sukarno, dan Ichsan (2002) merupakan 

bagian dari sistem pengendalian manajemen yang mencakup baik tindakan yang 

mengimplikasikan keputusan perencanaan maupun penilaian kinerja pegawai serta 

operasinya. Gaspersz (2005) menyatakan bahwa pengukuran kinerja memainkan peran 

yang sangat penting bagi peningkatan perusahaan ke arah yang lebih baik. Berkaitan 
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dengan pengukuran kinerja, pemilihan ukuran-ukuran kinerja yang tepat dan berkaitan 

langsung dengan tujuan-tujuan strategis perusahaan adalah sangat penting, karena 

banyak perusahaan yang hanya sekedar melaksanakan pengukuran terhadap hal-hal 

yang tidak penting dan tidak berkaitan langsung dengan tujuan-tujuan strategis 

perusahaan. 

 

2.3 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dimanfaatkan manajemen untuk berbagai tujuan (Mulyadi, 

2001) yaitu: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

personel secara maksimum.  

Dalam mengelola perusahaan, manajemen menetapkan sasaran yang akan 

dicapai beserta langkah-langkah pencapaiannya dalam sebuah perencanaan. Dalam 

pelaksanaan perencanaan, manajemen menetapkan pengendalian yang efektif. 

Selain itu, pengelolaan perusahaan sebaiknya juga didasarkan atas maksimalisasi 

motivasi karyawan, karena motivasi akan membangkitkan dorongan dalam diri 

karyawan untuk menggerakkan usahanya dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 

Pengukuran kinerja akan menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai 

dasar pembuatan keputusan yang berkaitan dengan karyawan. Data hasil evaluasi 

kinerja yang diselenggarakan secara periodik akan sangat membantu memberikan 

informasi penting dalam mempertimbangkan keputusan tersebut. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

Organisasi memiliki suatu keinginan untuk mengembangkan karyawan selama 

masa kerjanya agar karyawan selalu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan 

lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh 

karena itu, perusahaan mengadakan program pelatihan dan pengembangan untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki karyawan. Hasil pengukuran 

kinerja tersebut dapat menyediakan kriteria untuk memilih program pelatihan 

karyawan yang sesuai dan untuk mengevaluasi kesesuaian program pelatihan 

dengan kebutuhan karyawan. 
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4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai mereka. 

Dalam organisasi perusahaan, biasanya manajemen atas mendelegasikan 

sebagian wewenangnya kepada manajemen dibawah mereka disertai dengan alokasi 

sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan wewenang tersebut. Penggunaan 

wewenang dan konsumsi sumber daya dalam pelaksanaan wewenang itu 

dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

Penghargaan digolongkan dalam 2 kelompok yaitu: 

a. Penghargaan intrinsik, berupa puas diri yang telah berhasil menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tersebut. 

b. Penghargaan ekstrinsik, terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan, baik berupa kompensasi langsung, tidak langsung, maupun yang 

berupa kompensasi non finansial. 

Menurut Werther dan Davis (1996), pengukuran kinerja mempunyai manfaat 

sebagai berikut: 

1. Performance improvement, memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil 

tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. 

2. Compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan 

siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. 

3. Placement decision, menentukan promosi, transfer, dan demotion. 

4. Training and development needs, mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. 

5. Carrer planning and development, memandu untuk menentukan jenis karir dan 

potensi karir yang dapat dicapai. 

6. Staffing process deficiencies, mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. 

7. Informational inaccuracies and job-design errors, membantu menjelaskan apa saja 

kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia terutama di 

bidang informasi job-analysis, job-design, dan sistem informasi manajemen sumber 

daya manusia. 

8. Equal employment opportunity, menunjukkan bahwa placement decision tidak 

diskriminatif. 

9. External challenges, terkadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal 

seperti keluarga, kondisi finansial, kesehatan, dan lain-lain. Biasanya faktor 
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tersebut tidak terlihat. Namun dengan melakukan pengukuran kinerja, faktor 

eksternal ini akan terlihat sehingga membantu perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja pegawai. 

10. Feedback, memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi 

pegawai itu sendiri. 
 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

1. Menurut Mangkunegara (2005) 

a) Faktor Individu. Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang 

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya 

(jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan 

fisik maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi 

yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu 

mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

b) Faktor Lingkungan Organisasi. Faktor lingkungan kerja organisasi sangat 

menunjang bagi individu dalam mencapai kinerja. Faktor lingkungan 

organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang 

memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi yang efektif, 

hubungan kerja yang harmonis, iklim kerja yang respek dan dinamis, peluang 

berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai. 

b. Menurut Dharma (2001) 

a) Pegawai, berkenaan dengan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

b) Pekerjaan, menyangkut desain pekerjaan, uraian pekerjaan dan sumber daya 

untuk melaksanakan pekerjaan. 

c) Mekanisme kerja, mencakup sistem, prosedur pendelegasian dan pengendalian 

serta struktur organisasi. 

d) Lingkungan kerja, meliputi faktor-faktor lokasi dan kondisi kerja, iklim 

organisasi dan komunikasi. 
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2.5 Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) 

 Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) menurut Kementrian BUMN  

merupakan landasan dan referensi dalam pengelolaan BUMN menuju pencapaian 

kinerja unggul. KPKU juga dapat dijadikan sebagai alat untuk pelaksanaan self-

assessment BUMN dan pemberian umpan balik kepada asing-masing BUMN. Selain 

itu, KPKU memiliki tiga peran penting dalam memperkuat daya saing BUMN: 

a. Membantu memperbaiki kapabilitas dan kinerja BUMN baik finansial maupun non 

finansial. 

b. Memfasilitasi komunikasi dan berbagai informasi mengenai praktik-praktik terbaik. 

c. Berfungsi sebagai alat kerja untuk memahami dan mengelola kinerja dan untuk 

memandu perencanaan serta pembelajaran organisasi.  

 

2.6 Tujuan KPKU 

 KPKU didesain untuk menyediakan pendekatan (metode/sistem) terpadu dalam 

pengelolaan kinerja BUMN yang ditujukan untuk menghasilkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menyampaikan nilai yang selalu meningkat kepada pelanggan dan kepada 

pemangku kepentingan lainnya sehingga berdampak pada kberlangsungan 

perusahaan (company sustainability). 

2. Peningkatan efektifitas dan kapabilitas BUMN secara menyeluruh pembelajaran 

perusahaan dan individu. 

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN terdiri atas tujuh kriteria, sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan 

2. Perencanaan Strategis 

3. Fokus pada Pelanggan 

4. Pengukuran, Analisis, dan Pengelolaan Pengetahuan 

5. Fokus pada Tenaga Kerja 

6. Fokus pada Operasi 

7. Hasil-hasil Usaha 

Dari ketujuh kategori KPKU, penelitian ini hanya menggunakan enam kategori 

saja yang bisa mewakili pengukura kinerja intern perusahaan. Enam kategori tersebut 

antara lain: Kepemimpinan; Perencanaan Strategis; Fokus pada Pelanggan; Pengukuran, 

Analisis, dan Pengelolaan Pengetahuan; Fokus pada Tenaga Kerja; Fokus pada Operasi. 
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2.7 Klasifikasi Pengukuran Kinerja Hasil Penilaian KPKU BUMN 

Pada Tabel 2.2 menentukan kelas kinerja BUMN dari hasil penilaian KPKU 

BUMN. 

Tabel 2.2 Penentuan kelas kinerja BUMN dari hasil penilaian KPKU BUMN. 

Klasifikasi Skor 

World Class Leader (proses outstanding, full deployment, kinerja excellent 

dan sustain, integrasi/analisis excellent, pembelajaran danbest practice menjadi 

budaya, dan sebagai benchmark nasional dan internasional). 

876 – 1000 

Benchmark Leader (proses selaras, deployment excellent, kinerja 

good/excellent, integrasi/analisis/pembelajaran dan best practices sebagai 

strategi manajemen, dan sebagai brenchmark nasional). 

776 – 875 

Industry Leader (proses selaras, pada umumnya deploymet dan kinerja baik, 

beberapa outstanding. Basis integrasi, analisis, pembelajaran, dan best 

practices sudah tampak, dan sebagai brenchmark industry peraih penghargaan 

KPKU BUMN). 

676 – 775 

Emerging Industry Leader (pada umumnya proses sudah sistematik, tidak ada 

gap signifikan, analisis atas dasar data dan fakta, komit dalam pembelajaran, 

trends kinerja pada umumnya baik di banyak area penting). 

576 – 675 

Good Performance (proses sudah efektif, namun di beberapa area masih 

bervariasi. Diperlukan penekanan pada deployment, pencapaian kinerja, 

integrasi, kontinuitas, dn learning). 

476 – 575 

Early Improvement (pada umumnya proses sudah sistematik, namun 

deployment di beberapa area masih variasi, dan baru mulai ada peningkatan 

trends kinerja penting). 

376 – 475 

Early Result (baru mulai menata proses yang sistematik, ada gap dalam 

deployment proses-proses dan baru mulai menyajikan kinerja selaras dengan 

proses). 

276 -375 

Early Development (baru memulai mengembangkan dan menerapkan 

proses/prosedur sesuai persyaratan kriteria pada umumnya terdapat gap 

signifikan). 

0 -275 

Sumber : KPKU BUMN (2012) 

  

2.8 Tujuh Kategori KPKU BUMN 

2.8.1 Kepemimpinan 

Kategori Kepemimpinan menguji tindakan pimpinan senior perusahaan dalam 

mengarahkan dan menjamin keberlangsungan perusahaan. Menguji sistem tata kelola 
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yang diterapkan di perusahaan dan ketaatan hukum, praktek bisnis yang beretika,dan 

menjalankan tanggung jawab sosial serta mendukung komunitas yang berpengaruh kuat 

bagi perusahaan. 

 

2.8.2 Perencanaan Strategi 

Kategori Perencanaan Strategi mengembangkan sasaran strategis dan program 

kerja serta menguji cara sasaran strategis dan rencana kerja diimplementasikan dan 

direvisi sesuai kebutuhan perusahaan serta bagaimana mengukur pencapaiannya dari 

waktu ke waktu.  

  

2.8.3 Fokus pada Pelanggan 

Kategori Fokus Pada Pelanggan menguji bagaimana perusahaan meng-engage 

(membuat pelanggan menjadi terikat secara emosional maupun rasional terhadap 

perusahaan) pelanggannya dan melakukan inovasi produk untuk keberhasilan pasar 

jangka panjang. Strategi engagement tersebut meliputi bagaimana perusahaan 

mendengarkan suara pelanggannya, membangun hubungan pelanggan, dan 

menggunakan informasi pelanggan untuk melakukan perbaikan dan mengidentifikasi 

peluang inovasi serta menindaklanjutinya. 

 

2.8.4 Pengukuran, Analisis dan Pengelolaan Pengetahuan 

Kotegori pengukuran, analisis dan pengelolaan pengetahuan menguji perusahaan 

dalam menyeleksi, mengumpulkan, menganalisis, mengelola dan meningkatkan 

kwalitas data, informasi dan aset pengetahuan dan keterkaitannya dalam mengelola 

teknologi informasi. Kategori ini juga menguji perusahaan dalam memanfaatkan dan 

menindaklanjuti hasil review untuk meningkatkan kinerja.  

 

2.8.5 Fokus pada Tenaga Kerja 

Kategori Fokus pada Tenaga Kerja menguji kemampuan perusahaan dalam 

menilai kebutuhan kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja untuk membangun lingkungan 

tenaga kerja yang kondusif serta mencapai kinerja yang tinggi. Kategori ini juga 

menguji bagaimana perusahaan meng-engage, mengelola dan mengembangkan tenaga 

kerja dan memanfaatkan seluruh potensinya agar selaras dengan misi, strategi dan 

program kerja perusahaan secara menyeluruh.  
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2.8.6 Fokus pada Operasi  

Kategori Fokus pada operasi menguji bagaimana perusahaan mendesain, 

mengelola dan meningkatkan sistem dan proses kerja untuk menghasilkan nilai pada 

pelanggan dan mencapai keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan. Kategori ini 

juga menguji kesiapan untuk menghadapi keadaan darurat.  

 

2.8.7 Hasil-hasil Usaha 

Kategori hasil menguji kinerja dan peningkatan perusahaan di semua bidang 

utama-hasil produk dan proses, hasil fokus pelanggan, hasil fokus tenaga kerja, hasil 

kepemimpinan dan tata kelola, dan hasil financial dan pasar. Level kinerja diperiksa 

terhadap tingkat kinerja pesaing dan perusahaan lain yang produk sejenis.  

 

2.9 Sistem Penilaian ADLI 

Faktor Penilaian Proses digunakan untuk menilai proses dan mengevaluasi kinerja 

perusahaan. Ada empat aspek penilaian antara lain: Metode/sistem (Approach), 

Penerapan (Deployment), Pembelajaran (Learning), dan Integrasi (Integration) atau 

disingkat ADLI. Untuk Tabel klasifikasi penilaian menggunakan ADLI sudah tersaji 

pada lampiran 2. 

1. Metode/Sistem (Approach) 

 Metode/sistem yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan. 

 Kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan 

lingkungan operasi perusahaan. 

 Efektifias dari penggunaan metode/sistem tersebut. 

 Sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang (repeatable) dan 

didasarkan pada data dan informasi yang reliable (misalnya yang struktur dan 

sistematik). 

2. Penerapan (Deployment)  

 Metode/sistem diterapkan sesuai dengan desainnya. 

 Metode/sistem ditetapkan secara konsisten. 

 Metode/sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang relevan sesui 

dengan desainnya. 
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3. Pembelajaran (Learning)  

 Penyempurnaan metode/sistem melalui siklus evaluasi dan perbaikan 

(improvement). 

 Inovasi metode/sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan 

(breakthrough). 

 Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap metode/sistem, kepada 

unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang relevan dalam perusahaan. 

4. Integrasi (Integration) 

 Keselarasan metode/sistem dengan kebutuhan perusahaan yang dijelaskan pada 

Profil Perusahaan dan pada sub-kategori proses lainnya. 

 Ukuran, informasi, dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling 

bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses. 

 Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, 

diharmonisasikan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung 

tercapainya sasaran perusahaan.  

 

2.9.1 Pedoman Penilain Proses 

Pedoman penilaian proses merupakan panduan untuk menilai proses yang 

mencakup skor penilaian yang nantinya dapat mengetahui hasil pencapaian kinerja 

perusahaan. Berikut ini adalah Tabel Pedoman Penilaian Proses dengan menggunakan 

penilaian A D L I. 

Tabel 2.3 Pedoman Penilaian Proses 

SKOR PROSES 

0% atau 5% 

 Tidak ditemukan metode/sistem yang sistematis, yang 

memenuhi persyaratan subkategori. (A) 

 Tidakditemukan atau sedikit bukti penerapan metode/sistem 

yang sistematis. (D) 

 Tidak ditemukan bukti orientasi perbaikan yang jelas, perbaikan 

yang dilakukan lebih bersifat reaktif terhadap permasalahan. (L) 

 Tidak ditemukan bukti adanya keselarasan organisasi, masing-

masing bidang/unit kerja bekerja sendiri-sendiri atau tidak 

terintegrasi. (I) 

10%, 15%,  Ditemukan bukti bahwa metode/sistem sudah mulai sistematis 
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SKOR PROSES 

20%, atau 

25% 

memenuhi persyaratan dasar (basic requirement) dari 

subkategori. (A) 

 Metode/sistem berada pada tahap permulaan implementasi pada 

hamper semua bidang/unit kerja atau masih ditemukan adanya 

kendala dalam memenuhi persyaratan dasar. (D) 

 Ditemukan bukti tahap permulaan transisi orientasi perbaikan 

dari yang bersifat reaktif terhadap permasalahan ke orientasi 

perbaikan yang lebih proaktif. (L) 

 Keselarasan metode/sistem antar bidang/unit kerja, secara umum 

dicapai melalui penyeleseian masalah secara bersama. (I) 

30%, 35%, 

40% atau 

45% 

 Ditemukan bukti adanya metode/sistem yang efektif dan 

sistematis memenuhi persyaratan dasar (basic requirement) 

subkategori. (A) 

 Metode/sistem telah diimplementasikan walaupun pada beberapa 

bidang/unit kerja masih pada permulaan penerapan. (D) 

 Ditemukan bukti tahap permulaan yang sistematis dari proses 

evaluasi pada perbaikan proses-proses utama. (L) 

 Metode/sistem berada pada tahap permulaan keselarasan dengan 

kebutuhan dasar perusahaan yang dijelaskan dalam Profil 

Perusahaan dan sub-sub kategori proses lainnya. (I) 

50%, 55%, 

60%, atau 

65% 

 Ditemukan bukti metode/sistem yang efektif dan sistematis 

memenuhi persyaratan umum (overall requirement) subkategori. 

(A) 

 Metode/sistem diterapkan dengan baik, meskipun penerapannya 

bervariasi pada beberapa bidang atau unit kerja. (D) 

 Proses evaluasi dan perbaikan berdasar fakta yang sistematis 

serta beberapa pembelajaran organisasi, termasuk inovasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses-proses utama 

sudah dijalankan. (L) 

 Metode/sistem sudah berada pada tahap permulaan keselarasan 

dengan kebutuhan umum (overall) perusahaan yang dijelaskan 

dalam Profil Perusahaan dan sub-sub kategori proses lainnya. (I) 
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SKOR PROSES 

70%, 75%, 

80%, atau 

85% 

 Ditemukan bukti metode/sistem yang efektif dan sistematis 

memenuhi persyaratan lengkap (multiple requirement) 

subkategori. (A) 

 Metode/sistem diterapkan dengan baik, tidak ada penerapan gap 

yang signifikan. (D) 

 Ditemukan bukti nyata penyempurnaan proses evaluasi dan 

perbaikan berdasar fakta yang sistematis serta beberapa 

pembelajaran perusahaan termasuk inovasi merupakan alat 

utama manajemen sebagai hasil analisa dam sharing di tingkat 

perusahaan. (L) 

 Metode/sistem yang dimiliki perusahaan telah diintegrasi dengan 

kebutuhan organisasi saat ini dan masa mendatang yang 

dijelaskan dalam Profil Perusahaan dan sub-sub kategori proses 

lainnya. (I) 

90%, 95%, 

atau 100% 

 Ditemukan bukti metode/sistem yang efktif dan sistematis telah 

sepenuhnya memenuhi seluruh persyaratan subkategori. (A) 

 Metode/sistem telah sepenuhnya diimplementasikan tanpa 

kelemahan atau gap yang berarti pada berbagai bidang atau unit 

kerja. (D) 

 Ditemukan bukti improvement maupun evaluasi yang sistematis 

berbasis fakta serta pembelajaran perusahaan melalui inovasi, 

telah menjadi alat utama diseluruh perusahaan, penyempurnaan 

dan inovasi telah didukung oleh analisis dan sharing pada 

seluruh perusahaan. (L) 

 Metode/sistem telah sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan 

perusahaan saat ini maupun di masa mendatang yang dijelaskan 

dalam Profil Perusahaan dan sub-sub kategori proses lainnya. (I) 

Sumber : KPKU BUMN (2012) 
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2.10 Interpolasi Linier 

Interpolasi linier merupakan sebuah cara menentukan nilai pada table (baik itu 

dalam tabel t, f ataupun r) dimana nilai derajat kebebasan tidak tertera secara tertulis 

dalam tabel yang dimaksudkan (Santoso, Singgih. 2010). Pada hakekatnya interpolasi 

itu sendiri merupakan pencarian sebuah titik diantara dua sumbu (minimal) dan 

(maksimal) yang dalam sebuah data linier disebut dengan interpolasi linier. Berikut ini 

merupakan kurva interpolasi linier dengan menentukan titik-titik antara dari 2 buah titik 

dengan menggunakan garis lurus. 

 

Gambar. 2.1 Kurva Interpolasi Linier 
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2.11 Traffic Light System 

Traffic Light System berhubungan erat dengan scoring system. Traffic Light 

System berfungsi sebagai tanda apakah score KPI memerlukan suatu perbaikan atau 

tidak. Indikator dari Traffic Light System ini dipresentasikan dengan beberapa warna 

indikator berikut: 

1. Warna hijau, achievement dari suatu indikator kinerja sudah tercapai, 

2. Warna kuning, achievement  dari suatu indikator kinerja belum tercapai meskipun 

nilai sudah mendekati target. Jadi pihak manajemen harus berhati-hati dengan 

adanya berbagai macam kemungkinan. 

3. Warna merah, achievement dari suatu indikator kinerja benar-benar di bawah target 

yang telah ditetapkan dan memerlukan perbaikan dengan segera. 

 


