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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
2.1 Air  
     Air merupakan zat pelarut yang penting untuk makhluk hidup 
dan bagian penting dalam proses metabolisme. Air juga 
dibutuhkan dalam fotosintesis dan respirasi. Selain hal tersebut 
air juga merupakan salah satu jenis sumberdaya yang 
dimanfaatkan oleh manusia seperti halnya dalam kehidupan 
sehari-hari antara lain sanitasi, termasuk untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi, dan lain-lain. Syarat-syarat air yang 
bermutu adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan 
tidak mengandung logam berat (Rahmiati, 2007). Kebutuhan 
masyarakat terhadap air saat ini semakin meningkat. Hal ini 
disebabkan karena jumlah penduduk yang terus bertambah. 
Pertambahan jumlah penduduk tidak disertai dengan 
bertambahnya suplai air minum sehingga dapat menyebabkan 
terjadinya kelangkaan (Komarudin, 2003). 
     Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air 
bagi kesehatan (air tidak hanya sebagai pelepas dahaga tetapi 
juga diyakini dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan 
memperpanjang usia), meningkatnya pendidikan masyarakat 
Indonesia dan menurunnya kondisi lingkungan merupakan 
faktor yang meningkatkan permintaan kebutuhan akan air bersih 
(Rahmiati, 2007). Permintaan air bersih cukup tinggi 
menyebabkan peningkatan persaingan usaha dibidang 
penyediaan air bersih dalam industri air minum dalam kemasan 
(AMDK) semakin meningkat. Hingga saat ini, industri AMDK 
mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi 
salah satu industri yang penting dan strategis di Indonesia. Hal 
tersebut dapat dilihat dari meningkatnya konsumsi masyarakat 
terhadap AMDK dan banyaknya pihak maupun usaha lain yang 
terlibat dalam industri AMDK (Suprihatin dan Adriyani, 2008). 

Menurut definisi dari Badan Standardisasi Nasional 
(2006), dalam revisi SNI 01-3553-1996, AMDK didefinisikan 
sebagai air yang telah diproses, dikemas dan aman untuk 
diminum langsung. Pada dasarnya Air Minum Dalam Kemasan 
(AMDK) diproses melalui 3 tahap yaitu penyaringan, desinfeksi, 
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dan pengisian. Penyaringan dimaksudkan untuk menghilangkan 
kotoran dan bau yang terkandung dalam air. Desinfeksi 
bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar mikroba dan 
membunuh bakteri patogen dalam air. Pengisian merupakan 
tahap akhir berupa pengemasan air yang telah diproses. 
Persyaratan mutu AMDK yang baik menurut SNI 01-3553-2006 
dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut. 
Tabel 2.1 Persyaratan Mutu Air Minum Dalam Kemasan 

No. Kriteria Uji Satuan 
Persyaratan 

Air Mineral Air Demineral 

1. Keadaaan    
1.1 Bau - Tidak berbau Tidak berbau 
1.2 Rasa  Normal Normal 
1.3 Warna Unit Pt-Co Maks. 5 Maks. 5 

     
2. pH - 6,0 – 8,5 5,0 – 7,5 
3. Kekeruhan NTU Maks. 1,5 Maks. 1,5 
4. Zat yang terlarut mg/l Maks. 500 Maks. 10 
5. Zat organik (angka 

KmnO4) 
mg/l Maks. 1,0 - 

6. Total organik 
karbon 

mg/l - Maks. 0,5 

7. Nitrat (sebagai 
NO3) 

mg/l Maks. 45 - 

8. Nitrit (sebagai NO2) mg/l Maks. 0,005 - 
9. Amonium (NH4) mg/l Maks. 0,15 - 
10. Sulfat (SO4) mg/l Maks. 200 - 
11. Klorida (Cl) mg/l Maks. 250 - 
12. Fluorida (F) mg/l Maks. 1 - 
13. Sianida (CN) mg/l Maks. 0,05 - 
14. Besi (Fe) mg/l Maks. 0,1 - 
15. Mangan (Mn) mg/l Maks. 0,05 - 
16. Klor Bebas (Cl2) mg/l Maks. 0,1 - 
17. Kromium (Cr) mg/l Maks. 0,05 - 
18. Baruim (Ba) mg/l Maks. 0,7  - 
19. Boron (B) mg/l Maks. 0,3 - 
20. Selenium (Se) mg/l Maks. 0,01 - 

     
21. Cemaran Logam    

21.1 Timbal (Pb) mg/l Maks. 0,005 Maks. 0,005 
21.2 Tembaga (Cu) mg/l Maks. 0,5 Maks. 0,5 
21.3 Kadmium (Cd) mg/l Maks. 0,003 Maks. 0,003 
21.4 Raksa (Hg) mg/l Maks. 0,001 Maks. 0,001 
21.5 Perak (Ag) mg/l - Maks. 0,025 
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No. Kriteria Uji Satuan 
Persyaratan 

Air Mineral Air Demineral 

21.6 Kobalt (Co) mg/l - Maks. 0,01 
     

22 Cemaran Arsen mg/l Maks. 0,01 Maks. 0,01 
     

23 Cemaran Mikroba    
23.1 Angka lempeng total 

awal *) 
Koloni/ml Maks. 1,0 x 

102 

Maks. 1,0 x 
102 

23.2 Angka lempeng total 
akhir **) 

Koloni/ml Maks. 1,0 x 
105 

Maks. 1,0 x 
105 

23.3 Bakteri bentuk koli APM/100ml < 2 < 2 
23.4 Salmonella - Negatif/100ml Negatif/100ml 
23.5 Pseudomonas 

aeruginosa 
Koloni/ml Nol Nol 

Keterangan  *) di Pabrik 
                    **) di Pasaran 

Sumber: Badan Standardisasi Nasional (2006)  
 
2.2  Manajemen Sumber Daya Manusia 
     Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari 
manajemen keorganisasian yang menfokuskan diri pada unsur 
sumber daya manusia. Tugas dari MSDM untuk mengelola 
unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang 
puas akan pekerjaannya (Umar, 2003). Manajemen sumber 
daya manusia I juga merupakan ilmu dan seni yang mengatur  
hubungan dan peranan 
tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya 
tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Fungsi 
manajemen sumberdaya manusia meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 
pengembangan, kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, 
kedisiplinan, dan pemutusan hubungan kerja (Arifin dan Fauzi, 
2007). 
     Sumber daya manusia merupakan salah satu aset organisasi 
yang menjadi tulang punggung suatu organisasi dalam 
menjalankan aktivitasnya dan sangat berpengaruh terhadap 
kinerja dan kemajuan organisasi. Organisasi perlu terus mencari 
informasi yang dapat mencakup seluruh kebutuhan masyarakat 
(Marimin, dkk., 2006). Dengan demikian, dapat dinilai bahwa 
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informasi merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi 
pengembangan kegiatan organisasi untuk menyesuaikan 
dengan tuntutan situasi ruang dan waktu, termasuk kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Keserasian dan kesesuaian 
dinamika organisasi ini dapat terwujud bila organisasi tersebut 
menata suatu sistem informasi manajemen secara profesional. 
Menurut Hariandja (2007), keberhasilan suatu organisasi atau 
perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang ada di dalam 
organisasi tersebut, baik sumber daya manusia maupun uang. 
Sumber daya manusia sangat memiliki peran yang penting guna 
mencapai sasaran organisasi. Untuk itu dibutuhkan sumber 
daya yang memadai. Sumber daya manusia yang memadai 
dapat dilihat dari kompetensi kinerja yang dimiliki setiap 
karyawan. 

 
2.3 Kinerja Karyawan 
     Menurut Nurmianto dan Siswanto (2006) kinerja karyawan 
merupakan konsep yang bersifat universal yang merupakan 
efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan 
bagian karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang 
telah ditetapkan sebelumnya, karena organisasi pada dasarnya 
dijalankan oleh manusia, maka kinerja sesungguhnya 
merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran yang 
mereka lakukan dalam suatu organisasi untuk memenuhi 
standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan 
tindakan dan hasil yang diinginkan. Menurut Gomes (2003) 
kinerja merupakan catatan terhadap hasil produksi dari sebuah 
pekerjaan tertentu atau aktivitas tertentu dalam periode waktu 
tertentu.  
    Dessler (2009) juga menyatakan bahwa penilaian kinerja 
adalah memberikan umpan balik kepada karyawan dengan 
tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan 
kemerosotan kinerja atau berkinerja lebih tinggi lagi. Penilaian 
kerja terdiri dari tiga langkah: (1) mendifinisikan pekerjaan 
berarti memastikan bahwa atasan dan bawahan sepakat 
dengan tugas-tugasnya dan standar jabatan; (2) menilai kinerja 
berarti membandingkan kinerja aktual atasan dengan standar-
standar yang telah ditetapkan, dan ini mencakup beberapa jenis 
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tingkat penilaian; (3) sesi umpan balik berarti kinerja dan 
kemajuan atasan dibahas dan rencana-rencana dibuat untuk 
perkembangan apa saja yang dituntut. Sopiah (2008) 
menyatakan lingkungan juga bisa mempengaruhi kinerja 
seseorang. Situasi lingkungan yang kondusif, misalnya 
dukungan dari atasan, teman kerja, sarana dan prasarana yang 
memadai akan menciptakan kenyamanan tersendiri dan akan 
memacu kinerja yang baik. Sebaliknya, suasana kerja yang 
tidak nyaman karena sarana dan prasarana yang tidak 
memadai, tidak adanya dukungan dari atasan, dan banyak 
terjadi konflik akan memberi dampak negatif yang 
mengakibatkan kemerosotan pada kinerja seseorang. 
     Adapun indikator kinerja karyawan menurut Sariyathi (2007) 
adalah sebagai berikut : 
1. Mampu meningkatkan target pekerjaan. 
2. Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 
3. Mampu menciptakan inovasi dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 
4. Mampu menciptakan kreativitas dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 
5. Mampu meminimalkan kesalahan pekerjaan. 
     Tercapainya kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu (Hidayat, 2009):  
a. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 
Kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya 
tersusun dari dua faktor, yaitu: 
1. Kemampuan fisik yang diperlukan untuk melakukan 

tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, 
kekuatan dan keterampilan yaitu berupa faktor kekuatan 
dinamis, kekuatan tubuh, koordinasi tubuh dan 
keseimbangan. 

2. Kemampuan mental/ intelektual, yaitu kemampuan yang 
diperlukan untuk kegiatan intelektual seperti kecerdasan 
numeric, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, 
penalaran, visualisasi ruang dan ingatan. 

b. Motivasi adalah suatu kumpulan proses psikologis yang 
memiliki kekuatan di dalam diri seseorang yang 
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menyebabkan pergerakan, arahan, usaha dan kegigihan 
dalam menghadapi rintangan untuk mencapai suatu tujuan 
(Almigo, 2004). 

c. Peluang yang dimiliki oleh karyawan yang bersangkutan, 
karena adanya halangan yang akan menjadi rintangan 
dalam bekerja, meliputi dukungan lingkungan kerja, 
dukungan peralatan kerja, ketersediaan bahan dan suplai 
yang memadai, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja 
yang membantu, aturan dan prosedur yang mendukung, 
informasi yang cukup untuk mengambil keputusan dan 
waktu kerja yang memadai untuk bekerja dengan baik 
(Ridjal, 2006) 

 
2.4 Pengertian Evaluasi Kinerja  
     Evaluasi kinerja menurut Citrawati (2011) dapat 
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang 
diperlukan karyawan yang kurang berkompeten untuk 
memperbaiki kinerja karyawan. Manajemen menggunakan 
evaluasi untuk keputusan sumber daya manusia yang umum 
seperti pemberian umpan balik kepada karyawan yang dapat 
berupa reward dan punishment. Evaluasi memberikan masukan 
untuk keputusan penting seperti promosi, transfer, dan 
pemutusan hubungan kerja. Menurut Robbins dan Judge 
(2008), motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak atau 
dorongan pada seseorang yang akan menciptakan kegairahan 
bekerja, sehingga mereka ingin bekerja sama, bekerja efektif 
dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai 
kepuasan kerja. 
     Manfaat motivasi yang utama adalah terciptanya gairah 
kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. Evaluasi kinerja 
terhadap karyawan bermanfaat untuk mengetahui secara tepat 
apa yang sedang dihadapi, target apa yang harus dicapai serta 
dapat menyusun rencana strategis dan menentukan langkah-
langkah yang perlu diambil sehubungan dengan pencapaian 
tujuan karier yang diinginkan (Guritno dan Waridin, 2005). 
Evaluasi kinerja karyawan juga sangat membatu bagi pihak 
manajemen dalam mengambil keputusan seperti promosi dan 
pengembangan karier, mutasi, pemutusan hubungan kerja 
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(PHK), penyesuaian kompensasi dan kebutuhan training 
(Nurmianto dan Siswanto, 2006). 
     Menurut Simamora (2004), evaluasi kinerja membantu 
kebutuhan-kebutuhan organisasi dan karyawan dengan cara: 
1. Memberikan para karyawan kesempatan untuk 

mengindikasikan arah dan tingkat ambisi mereka. 
2. Memberikan para manajer kesempatan untuk 

mengindikasikan minat dalam pengembangan karyawan. 
3. Mengidentifikasikan bidang-bidang dimana pelatihan khusus 

dibutuhkan atau diinginkan dan tersedia. 
4. Menyediakan dorongan bagi karyawan yang telah mencoba 

untuk bekerja dengan baik. 
5.oMenyediakan sarana untuk menyampaikan dan 

mendokumentasikan ketidakpuasan terhadap kinerja 
karyawan yang tidak dapat diterima dan upaya-upaya untuk 
memperbaikinya. 

     Mengevaluasi kinerja karyawan dibutuhkan indikator kinerja 
yang tepat agar evaluasi kinerja menghasilkan hasil maksimal. 
Pemilihan indikator kinerja yang tepat akan mampu memberikan 
hasil yang maksimal dalam proses evaluasi kinerja (Griffin, 
2004). Penetapan indikator kinerja tersebut mengacu pada 
beberapa hal, diantaranya adalah masukan (input), keluaran 
(output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak 
(impact). Mendapatkan pengukuran yang mudah dan murah, 
maka sebisa mungkin pengukuran kinerja tersebut merupakan 
kegiatan yang terdapat pada proses penyelenggaraan evaluasi 
kinerja tersebut (Sariyathi, 2007). 
 
2.5 Kompetensi  
     Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang 
dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. 
Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang 
dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan 
kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. 
Kompetensi merupakan kombinasi dari sifat, keterampilan, 
aspek citra diri seseorang atau peran sosial, dan suatu bagian 
dari pengetahuan yang relevan (Nurmianto dan Siswanto, 
2006). Menurut Hutapea dan Thoha (2008), kompetensi meliputi 
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pengetahuan yang luas, keterampilan, sifat dan perilaku. Selain 
itu bisa bersifat teknis berkaitan dengan keterampilan antar 
pribadi dan berorientasi bisnis. 
     Ubaedy (2008) menyatakan bahwa kompetensi merupakan 
karakteristik dasar seseorang (individu) yang mempengaruhi 
cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap 
segala situasi yang dihadapi, serta bertahan cukup lama dalam 
diri manusia. Menurut Dahlan (2009), kompetensi juga dapat 
diartikan sebagai spesifikasi dari pengetahuan dan keterampilan 
serta penerapan dari pengetahuan dan keterampilan tersebut 
dalam suatu pekerjaan atau perusahaan dan lintas industri 
sesuai dengan standar kinerja yang disyaratkan. Dapat 
disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan 
karakteristik yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap 
perilaku yang mendasari seseorang dalam mencapai kinerja 
yang tinggi dalam pekerjaan. 
    Menurut Moeheriono (2009) dalam Firda (2013) menyatakan 
bahwa terdapat dimensi kompetensi individu yang terdiri dari 
beberapa macam. Secara rinci, terdapat beberapa dimensi 
kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu yaitu 
sebagai berikut: 
1. Keterampilan menjalankan tugas (Task-skills), yaitu 

keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai 
dengan standar di tempat kerja.  

2. Keterampilan mengelola tugas (Task management skills), 
yaitu keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas 
berbeda yang muncul di dalam pekerjaan.  

3. Keterampilan mengambil tindakan (Contingency 
management skills), yaitu keterampilan mengambil tindakan 
yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah di dalam 
pekerjaan.  

4. Keterampilan bekerja sama (Job role environment skills), 
yaitu keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara 
kenyamanan lingkungan kerja.  
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2.5.1 Kompetensi Soft Skill 
     Skill merupakan kesiapan dalam bentuk keterampilan yang 
dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi persaingan. Skill 
terbagi menjadi dua yaitu hard skill dan soft skill, dalam 
istilahnya hard skill berguna untuk membuka pintu sedangkan 
soft skill berguna untuk menentukan kemajuan (Ubaedy, 2008). 
Menurut Sengen (2003) skill dapat disebut juga dengan 
keahlian, dimana keahlian disini merupakan kesiapan atau 
kecakapan dan juga kapasitas yang dimiliki dalam melakukan 
suatu pekerjaan. Soft Skill merupakan ketrampilan seseorang 
dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan 
ketrampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) 
yang mampu mengembangkan untuk kerja secara maksimal. 
Soft skill hanya dapat diinterpretasikan secara kualitatif melalui 
observasi perilaku manusia (Amalia, 2012). Kompetensi teknik 
atau hard skill lebih mudah untuk diidentifikasi sebab lebih 
objektif dan dapat diukur secara kuantitatif. Data hasil 
pengukuran soft skill berupa dampak yang positif atau negatif 
dalam interaksi manusia (Sengen, 2003). 
     Soft skill merujuk pada kompetensi interpersonal atau 
kepribadian. Ada bermacam-macam kompetensi interpersonal 
yang sudah teridentifikasi. Berdasarkan Purnamawati (2011), 
disebutkan bahwa Soft skill meliputi keterampilan yang positif 
untuk mendukung kepribadian. Soft skill dapat berupa motivasi, 
menghormati orang lain, bekerja dalam tim, percaya diri, 
penyesuaian terhadap norma-norma yang berlaku umum, dan 
kecakapan berbahasa atau berkomunikasi baik lisan maupun 
tertulis. Seorang karyawan yang mempunyai soft skill positif 
diharapkan dapat menguasai komunikasi secara lisan dan 
tertulis serta mempunyai motivasi kerja yang tinggi, sehingga 
mampu bekerja secara intensif dibawah tekanan target produk 
dan batas waktu (deadline) (Wagiran, 2005). 
     Kelemahan dibidang soft skill yaitu berupa karakter yang 
melekat pada diri seseorang. Butuh usaha keras untuk 
mengubahnya, namun demikian soft skill bukan sesuatu yang 
stagnan. Kemampuan ini bisa diasah dan ditingkatkan seiring 
dengan pengalaman kerja (Ubaedy, 2008). Ada banyak cara 
meningkatkan soft skill. Salah satunya melalui learning by doing. 
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Selain itu soft skill juga bisa diasah dan ditingkatkan dengan 
cara mengikuti pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar 
manajemen (Firda, 2013) 
 

2.5.2 Kompetensi Hard Skill 
     Hard skill merupakan keterampilan yang tampak berupa 
kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara teknis, seperti 
pendidikan formal, masa kerja dan keterampilan teknis. Menurut 
Fatkhurahman (2010) hard skill sama dengan kompetensi keras 
yaitu keahlian dan pengetahuan seseorang karyawan yang 
diperlukan agar dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana 
yang diharapkan untuk dicapai. 
     Kompetensi keras (hard competency) juga dapat diartikan 
sebagai keahlian dan pengetahuan seseorang yang diperlukan 
untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan. 
Selain itu kompetensi hard skill merupakan kompetensi yang 
lebih fokus pada pekerjaan lapangan atau lebih pada praktek 
kerja yang meliputi keterampilan (Skill) yaitu berpikir analisis 
(Analytical thinking) dan berpikir konseptual (Conceptual 
thinking) (Dahlan, 2009). Analytical thinking adalah kemampuan 
memahami situasi dengan merincinya menjadi bagian-bagian 
kecil atau melihat implikasi sebuah situasi secara rinci. Pada 
intinya, kompetensi ini memungkinkan seseorang berpikir 
secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu yang kompleks 
(Nurmianto dan Siswanto, 2006). Conceptual thinking adalah 
memahami sebuah situasi atau masalah dengan menempatkan 
setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan 
gambar yang lebih besar. Termasuk kemampuan 
mengidentifikasi pola atau hubungan antar situasi yang tidak 
terkait, mengidentifikasi isu mendasar atau kunci dalam situasi 
yang kompleks (Wijayanto, dkk., 2011). 
     Penilaian kompetensi dilakukan dengan mengumpulkan 
panel ahli dan para manajer untuk mengungkapkan visi 
jabatannya, kewajibannya dan tanggung jawabnya, hal-hal yang 
menyulitkan dalam jabatannya, kemungkinan perubahan 
perannya dimasa depan, serta kriteria untuk mengukur kinerja 
pemegang jabatan (Nuraeni, 2005). Untuk menentukan bobot 
dari kriteria-kriteria kompetensi dan nilai prioritasnya dapat 
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dilakukan penilaian dengan menggunakan metode Analytic 
Network Process  (ANP) (Nurmianto dan Nasution, 2003). 
 
2.6 Metode Analytic Network Process (ANP)  
    Metode Analytic Network Process (ANP) merupakan suatu 
metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 
Multi Criteria Decision Making (pengambilan keputusan) yang 
tidak bisa dibuat struktur hirarkinya sebab melibatkan interaksi 
dan ketergantungan elemen – elemen atas pada elemen – 
elemen level bawah serta terdapatnya hubungan saling 
mempengaruhi antar kriteria pada level tertentu (Vanany, 2003). 
ANP ditujukan untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu 
aktivitas dalam persoalan MCDM dengan menggunakan 
pairwise comparison. Didalam pelaksanaannya ANP 
menggunakan beberapa tenaga ahli (expert members) untuk 
menganalisa hubungan antar kriteria dan nilai bobot relatif antar 
kriteria tersebut. Kemudian dengan mengalikan bobot kriteria 
dan bobot alternatif proyek maka akan diperoleh bobot total 
untuk prioritas alternatif (Santoso, dkk, 2003). 
     Model ANP terdiri dari hirarki kontrol, cluster dan elemen, 
serta terdapat saling keterkaitan antara unsur-unsur. ANP 
memungkinkan interaksi dan kontra interaksi antara cluster 
untuk dipelajari dan memasok struktur jaringan yang mampu 
menghubungkan cluster dan elemen dengan cara apapun untuk 
mendapatkan skala prioritas dari distribusi pengaruh antara 
elemen dan cluster (Basuki, dkk., 2008). Alat-alat analisis yang 
disediakan oleh ANP sangat berguna untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan, hal tersebut selalu penting untuk 
menyediakan banyak informasi atau banyak ahli untuk sampai 
pada solusi yang lebih baik (Camino, 2011). 
     Kelebihan dari metode ANP ini adalah dapat diaplikasikan 
untuk multikriteria yang diantara kriteria-kriterianya terdapat 
hubungan innerdependence. Sehingga pada ANP 
memungkinkan terjadinya feedback yang tidak dapat dilakukan 
pada AHP. Seperti halnya AHP, ANP melibatkan hubungan 
secara hierarki tetapi kontrol hirarki ini tidak membutuhkan 
struktur baku seperti pada AHP sehingga mampu menangani 
hubungan yang kompleks antara level-level keputusan dengan 
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atribut-atribut (Ridjal, 2006). ANP memodelkan sistem dengan 
feedback dan sistem dimana satu level mungkin mendominasi 
maupun didominasi, baik secara langsung maupun tidak 
langsung oleh level lainnya. Pada ANP juga digunakan metode 
perbandingan berpasangan seperti pada AHP dengan memiliki 
skala relatif (Ciptomulyono dan Herlina, 2008). 
     Metode Analytic Network Process (ANP) merupakan 
pengembangan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 
Metode ANP mampu memperbaiki kelemahan AHP berupa 
kemampuan mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau 
alternatif (Saaty, 2008). Keterkaitan pada metode ANP ada 2 
jenis yaitu keterkaitan dalam satu set elemen 
(innerdependence) dan keterkaitan antar elemen yang berbeda 
(outerdependence). Adanya keterkaitan tersebut menyebabkan 
metode ANP lebih kompleks dibanding metode AHP.  
Pembobotan dengan ANP membutuhkan model yang 
merepresentasikan saling keterkaitan antar kriteria dan 
subkriteria yang dimilikinya. Ada 2 kontrol yang perlu 
diperhatikan didalam memodelkan sistem yang hendak 
diketahui bobotnya. Kontrol pertama adalah kontrol hierarki 
yang menunjukkan keterkaitan kriteria dan sub kriterianya. Pada 
kontrol ini tidak membutuhkan struktur hierarki seperti pada 
metode AHP. Kontrol lainnya adalah kontrol keterkaitan yang 
menunjukkan adanya saling keterkaitan antar kriteria atau 
cluster (Dewayana dan Ahmad, 2009). 
     Konsep utama dalam ANP adalah influence, sementara 
konsep utama dalam AHP adalah preference. ANP mampu 
menangani saling ketergantungan antar unsur-unsur dengan 
memperoleh bobot gabungan melalui pengembangan dari 
supermatriks. Supermatriks terdiri dari 3 tahap yaitu (Ridjal, 
2006): 
a) Tahap supermatriks tanpa bobot (unweighted supermatrix). 

Merupakan supermatriks yang didirikan dari bobot yang 
diperoleh dari matriks perbandingan berpasangan. 

b) Tahap supermatriks terbobot (weighted supermatrix).  
Merupakan supermatriks yang diperoleh dengan 
mengalikan semua elemen di dalam komponen dari 
unweighted supermatrix dengan bobot cluster yang sesuai 



17 

 

sehingga setiap kolom pada weighted supermatrix memiliki 
jumlah 1. Jika kolom pada unweighted supermatrix sudah 
memiliki jumlah 1, maka tidak perlu membobot komponen 
tersebut pada weighted supermatrix. 

c) Tahap supermatriks batas (limit supermatrix).  
Merupakan supermatriks yang diperoleh dengan menaikkan 
bobot dari weighted supermatrix. Menaikkan bobot tersebut 
dengan cara mengalikan supermatriks itu dengan dirinya 
sendiri sampai beberapa kali. Ketika bobot pada setiap 
kolom  memiliki nilai yang sama, maka limit matrix telah 
stabil dan proses perkalian matriks dihentikan. 

     Secara umum langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 
menggunakan ANP adalah sebagai berikut ( Azis, dkk., 2010): 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan kriteria solusi 
yang diinginkan 

2. Menentukan pembobotan komponen dari sudut pandang 
manajerial 

3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang 
menggambarkan kontribusi atau pengaruh setiap elemen 
atas setiap kriteria. Perbandingan dilakukan berdasarkan 
penilaian dari pengambil keputusan dengan menilai 
tingkat kepentingan suatu elemen 

4. Hasil dari perbandingan berpasangan disusun pada 
cluster matrix. Pembobotan dilanjutkan pada keterkaitan 
antar node yang disusun pada matrix yang sesuai 
dengan selnya. Supermatrix yang diperoleh merupakan 
supermatrix yang masih belum terbobot (unweighted 
supermatrix) 

5. Mengulangi langkah 3 dan 4  untuk semua kriteria 
6. Membuat weighted supermatrix dengan cara melakukan 

perkalian setiap isi unweighted supermatrix terhadap 
matriks perbandingan kriteria (cluster matrix). 

7. Selanjutnya mencari limiting matrix untuk mendapatkan 
nilai prioritas stabil. Limiting matrix diperoleh dengan 
cara memangkatkan supermatrix dengan dirinya sendiri 
hingga nilai bobot dinyatakan stabil. Nilai bobot 
dinyatakan stabil bila dominasi antar elemen telah 
terdistribusi pada keseluruhan matrix. 
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8. Tahap akhir adalah dengan menormalisasi limiting 
matrix. Normalisasi dilakukan untuk mengetahui 
kontribusi nilai bobot prioritas akhir seluruh node pada 
clusternya masing-masing. 

 
2.7 Rating Scale 
     Rating scale merupakan penilaian yang didasarkan pada 
suatu skala, mulai dari sangat memuaskan, memuaskan, cukup, 
sampai kurang memuaskan, pada standar-standar untuk kerja 
seperti inisiatif, tanggung jawab, hasil kerja secara umum, dan 
lain-lain (Giri, 2008). Penilaian dilakukan oleh seorang penilai, 
yang biasanya atasan langsung yang dilakukan secara obyektif. 
Kemudian untuk memudahkan pengelompokan pegawai yang 
baik atau buruk, skala tersebut diberi bobot misalnya amat baik 
dengan bobot 5, baik 4, sedang 3, cukup 2, dan kurang baik 1 
(Hariandja, 2007). 
     Metode rating scale merupakan pendekatan yang digunakan 
untuk melakukan penilaian terhadap karyawan berdasarkan 
faktor-faktor tertentu. Penilai akan menilai kinerja karyawannya 
dengan menggunakan skala yang sesuai dengan kriteria kinerja 
tertentu (Kleynhans, et al., 2006). Skala ditetapkan dari yang 
terendah sampai dengan tertinggi. Kelebihan menggunakan 
rating scale adalah tidak mahal, mudah dilaksanakan, dan dapat 
diterapkan pada karyawan yang jumlahnya banyak (Sirait, 
2006). Namun demikian, rating scale juga memiliki kekurangan, 
yaitu faktor-faktor yang dipakai sebagai kriteria penilaian 
diasumsikan mempunyai bobot yang sama, dan berlaku untuk 
semua jenis pekerjaan, penilaian terhadap faktor bersifat additif, 
dimana kelebihan dalam satu faktor dapat menutupi kelemahan 
dari faktor yang lainnya dan evaluasi deskriptif dapat ditafsirkan 
dengan sangat bervariasi oleh para penilai (Giri, 2008). 
 
2.8 Penelitian Terdahulu 
     Penelitian terdahulu yang mengkaji Pengaruh Kompetensi, 
Motivasi, Komunikasi Dan Kesejahteraan Terhadap Kinerja 
Pegawai Dinas Pendidikan yang telah dilakukan oleh Untung 
Sriwidodo (2010) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan dari hubungan kompetensi, motivasi, komunikasi, dan 
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kesejahteraan dalam mempengaruhi kinerja pegawai sebesar  
sebesar 47,4% dan sisanya 52,6% dipengaruhi oleh variabel 
lain di luar model misalnya gaya kepemimpinan, budaya 
organisasi, komitmen, dan lain-lain. Melalui kompetensi yang 
semakin memadai seseorang akan lebih menguasai dan 
mampu menerapkan semua tugas pekerjaan sesuai dengan job 
description yang ditetapkan.  Motivasi yang semakin tinggi 
berperan untuk memberikan penguatan terhadap keinginan-
keinginan yang mengarah pada tercapainya prestasi kerja yang 
semakin baik serta dapat mengarahkan sikap perilaku individu 
dalam mencapai tujuan. Efektivitas komunikasi semakin tinggi 
apabila atasan menyampaikan petunjuk kerja secara rinci, 
informasi disampaikan tepat waktu dengan bahasa yang mudah 
dipahami, adanya teguran bila terjadi kesalahan, atasan mau 
mendengar saran/ pendapat bawahan, atasan menghargai 
setiap keluhan, karyawan saling bertukar pendapat, mau 
mendengarkan pendapat teman. Berdasarkan indikator – 
indikator dalam penelitian ini, kesejahteraan yang semakin tinggi 
dicerminkan dari semakin meningkatnya ketenangan kerja, 
kesetiaan, keterikatan terhadap organisasi, memotivasi gairah 
kerja, terpeliharanya kesehatan dan kualitas fisik pegawai, 
menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang semakin baik, 
serta memacu produktivitas kerja. 
     Penelitian lain yang dilakukan oleh Semra Borant, et al., 
(2008) menjelaskan tentang suatu organisasi yang akan memilih 
karyawan yang paling cocok di antara kandidat atau karyawan 
yang lain untuk menempati posisi atau jabatan yang kosong. 
Terdapat berbagai metode untuk mengukur kinerja karyawan.  
Didalam penelitian ini, Analytical Network Process (ANP) 
merupakan metode yang dapat digunakan untuk memilih 
karyawan yang paling cocok dalam studi kasus ini. Terdapat 
kriteria dan sub kriteria kinerja yang digunakan dalam pemilihan 
karyawan yang sesuai ditentukan oleh para ahli. Dari model 
jaringan yang diusulkan, terdapat tiga kriteria utama yaitu 
manajemen, pengambilan keputusan, dan persyaratan yang 
diperlukan. Terdapat tiga sub kriteria dalam manajemen yaitu 
perencanaan dan organisasi (M1), orientasi administrasi (M2), 
dan kepemimpinan (M3); terdapat dua sub kriteria dalam 
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pengambilan keputusan yaitu risiko evaluasi (DM1) dan initiative 
(DM2); terdapat enam sub kriteria dalam persyaratan yang 
diperlukan terdiri dari pendidikan dan pelatihan (NR1), perilaku 
fleksibilitas (NR2), pemahaman global (NR3), reward/ 
punishment (NR4), teamwork (NR5), dan pengalaman 
internasional (NR6). Dalam studi kasus ini, terdapat tiga 
kandidat atau personil yang dipilih sebagai alternatif dengan 
nama C1, C2 dan C3. Dari hasil supermatriks yang telah 
ditentukan diperoleh hasil bahwa personil dengan nama C2 
memiliki nilai terbaik dan dapat dikatakan sebagai calon 
pegawai yang paling cocok. Pada penelitian ini, metode ANP 
memiliki banyak keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah 
terdapat kriteria baik subyektif dan obyektif dalam proses 
pengambilan keputusan. Keuntungan terbesar dari metode ini 
adalah bahwa hal itu menyangkut ketergantungan dan saling 
ketergantungan diantara kriteria, sub kriteria dan alternatif. 
Selain itu, metode yang fleksibel dalam kriteria, sub kriteria dan 
alternatif yang mudah ditambahkan ke dalamnya.  
     Penelitian lain yang dilakukan oleh Changiz Valmohammadi 
(2010) dengan judul using the Analytic Network Process in 
Business Strategy Selection: a case study, bahwa keberhasilan 
bisnis strategi pengambilan keputusan tergantung pada 
perusahaan sumber daya dan kemampuan. Analytic Network 
Process (ANP) merupakan metode yang bagus untuk memilih 
strategi bisnis untuk keunggulan kompetitif. Keuntungan dari 
ANP tidak hanya cocok untuk data kualitatif dan kuantitatif, 
tetapi juga mengatasi masalah ketergantungan dan umpan balik 
diantara semua kelompok. Hasil studi ini menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan outer yang menghubungkan pelanggan 
dengan kemampuan, loyalitas merek, dan manusia yang 
terampil, sumber daya perusahaan memainkan peran yang 
paling penting dalam mempengaruhi pencapaian keunggulan 
kompetitif. Hasil penelitian ini konsisten dengan bukti yang ada 
dari literatur hubungan pemasaran yang menekankan 
pentingnya pelanggan menghubungkan kemampuan dalam 
keunggulan kompetitif yang unggul di pasar. Padahal pelanggan 
menghubungkan kemampuan, karena persaingan produk susu 
di pasar sangat banyak antar perusahaan justru harus 
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mengetahui kebutuhan dan harapan pelanggan mereka melalui 
berbagai metode komunikasi dan menawarkan tingkat produk 
yang unggul sehingga dapat meningkatkan hubungan dengan 
target utama yaitu pelanggan yang pada akhirnya dapat 
menyebabkan retensi pelanggan dan loyalitas merek. Selain itu, 
loyalitas merek juga memainkan peranan penting untuk 
keunggulan kompetitif. Strategi diferensiasi berfokus pada 
menciptakan layanan yang unik dan dengan citra merek produk, 
teknologi, karakteristik, layanan pelanggan, dan layanan 
jaringan. Diferensiasi telah terbukti menjadi strategi yang paling 
sukses dalam semua bentuk persaingan kecuali harga yang 
ekstrim. Pada penelitian ini, kerangka kerja komprehensif yang 
ditawarkan dapat membantu perusahaan yang disurvei untuk 
memilih bisnis terbaik yaitu strategi untuk mengejar keunggulan 
kompetitif. Mengingat lingkungan yang kompetitif, manajer harus 
mengakui karakteristik yang membedakan mereka dari sumber 
daya yang spesifik dan kemampuan dalam perusahaan mereka. 
Secara khusus, penting untuk meningkatkan kesadaran sumber 
daya yang spesifik dan terbatas dan kemampuan serta 
penggunaan khusus di industri manufaktur.  
     Penelitian lain yang terkait juga dilakukan oleh Aziza Zamroni 
(2012) di PT. Sinar Mas Agro Recources and Technology Tbk. 
Surabaya. Objek penelitian tersebut adalah penilaian kinerja 
karyawan berdasarkan kompetensi hard skill dengan 
menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) pada 
bagian Filling Plant. Variabel yang digunakan dalam kompetensi 
hard skill diperoleh  4 kelompok kriteria kompetensi yaitu 
menguasai dasar keselamatan dan kesehatan kerja, mampu 
mengoperasikan mesin di Filling plant, memiliki kompetensi 
dalam maintenance alat di Filling plant, dan memahami sistem 
manajemen mutu dan terdapat 18 sub kriteria kompetensi. Dari 
penelitian yang tersebut diperoleh hasil bobot kriteria 
kompetensi sebagai berikut: memahami sistem manajemen 
mutu (0,382), mampu mengoperasikan mesin (0,315), memiliki 
kompetensi dalam maintenance mesin (0,136), dan menguasai 
dasar keselamatan dan kesehatan kerja (0,167). Untuk hasil 
bobot kriteria kompetensi hard skill, diperoleh dari kriteria 
kompetensi memahami sistem manajemen mutu dengan sub 
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kriteria mengetahui terjadinya kesalahan proses pada filling 
plant dan harus mengetahui jalur arah dari masing-msing 
produk minyak mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 0,178. 
Selanjutnya penilaian kinerja karyawan dilakukan dengan 
menggunakan rating scale. Hasil penilaian dilakukan pada 20 
responden karyawan kontrak diperoleh hasil bahwa 8 karyawan 
kontrak memiliki nilai cukup yaitu memperoleh nilai berkisar 
antara (2,60 < n ≥ 3,40) bahwa orang tersebut mempunyai 
kapasitas kerja yang baik dengan pegalaman kerja yang dimiliki 
yang sudah sesuai dengan Standard Operating Prosedur 
sehingga itu dapat dijadikan acuhan sebagai alternatif 
pertimbangan dalam pengangkatan karyawan sebagai 
karyawan tetap yang berkedudukan sebagai seorang operator 
dan terdapat 12 karyawan kontrak yang mendapatkan nilai 
sedang atau kinerjanya rendah yaitu memperoleh nilai berkisar 
antara (1,80 < n ≥ 2,60) itu akan di jadikan acuhan alternatif 
pertimbangan untuk proses training sehingga nantinya 
diharapkan kapabilitas kinerjanya bisa meningkat. 
     Penelitian lain yang mengkaji tentang Penilaian Kinerja untuk 
Manajemen Kinerja yang telah dilakukan oleh Leena Toppo dan 
Twinkle Prusty (2012) menyebutkan bahwa dalam setiap 
organisasi kinerja karyawan dapat digunakan sebagai penentu 
dalam keberhasilan suatu organisasi, dengan perubahan 
lingkungan bisnis yang kompetitif penggunaan efektif dan efisien 
sumber daya manusia sangat penting bagi kelangsungan hidup 
organisasi di pasar. Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah 
untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan karyawan untuk membimbing dalam 
perumusan pelatihan yang sesuai dan program 

pembangunan. Sisi lain tujuan utama dari sistem manajemen 
kinerja adalah untuk mencapai kapasitas karyawan dengan 
potensi yang mendukung dari karyawan dan organisasi, dengan 
mendefinisikan harapan dalam hal peran, tanggung jawab dan 

akuntabilitas, diperlukan kompetensi. Perbandingan penilaian 
kinerja dan manajemen kinerja yaitu penilaian kinerja 
menetapkan standar kerja dan mengevaluasi kinerja masa lalu 
berdasarkan standar yang ditetapkan, terutama digunakan 
sebagai alat untuk evaluasi karyawan dimana para manajer 
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terdorong untuk membuat penilaian subjektif tentang kinerja dan 
perilaku karyawan terhadap standar pekerjaan yang telah 

ditentukan. Sedangkan manajemen kinerja bertujuan untuk 
mengelola kinerja real–time untuk memastikan kinerja mencapai 

tingkat yang diinginkan. Hal ini adalah mekanisme proaktif terus 
menerus untuk mengelola kinerja karyawan mencapai target 
yang telah ditetapkan secara real-time, tanpa review atau 

tindakan perbaikan di beberapa titik di masa depan. Sebuah 
organisasi harus memiliki beberapa cara untuk menilai tingkat 
kinerja individu dan tim dalam rangka membuat rencana 
pembangunan yang tepat. Sementara penilaian kinerja 
hanyalah salah satu komponen manajemen kinerja yang sangat 
penting dalam hal itu langsung mencerminkan organisasi. 


