
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Key Performance Indicators dapat diartikan sebagai indikator yang akan 

memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran 

strategis yang telah kita tetapkan. Di perusahaan banyak yang sudah menerapkan 

key perfomance indicators ini sebagai panduan tolak ukur pencapaian penilaian 

terhadap hasil kinerja perusahaan. Pemilihan KPI’s secara tepat akan 

mempermudah perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai hasil produksi 

yang memerlukan perbaikan, peluang perbaikan, dan mengetahui efektivitas 

upaya perbaikan yang telah dilakukan (Soemohadiwidjojo, 2015). Hasil produksi 

pencapaian KPI’s menjadi dasar untuk memberikan penghargaan (reward) dan 

konsekuensi sehingga KPI’s bermanfaat untuk mendorong motivasi bekerja dan 

perilaku yang baik dari karyawan. 

PT Perkebunan (Persero) Nusantara VII  Unit Usaha Way Berulu merupakan 

salah satu Unit Usaha milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan 

Nusantara VII, dengan komoditi utama adalah mengelola kebun karet dan 

mengolah hasilnya menjadi karet remah jenis SIR 3L,SIR 3WF. Produksi 

merupakan salah satu ruang lingkup PT Perkebunan (Persero) Nusantara VII Unit 

Usaha Way Berulu yang memiliki dampak langsung terhadap kinerja keuangan 

perusahaan secara keseluruhan. Pada departemen produksi ini, semua pencatatan 

produksi dan pembuatan laporan produksi menggunakan Microsoft excel yang 

datanya berasal dari mandor yang berada di lapangan. Data hasil produksi harian 
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akan di catat oleh mandor, kemudian akan diserahkan pada bagian produksi 

untuk di buatkan laporan ke manager unit. Setelah manager unit selesai 

memeriksa hasil laporan produksi, laporan akan di kirim ke distrik dan direksi 

melalui email. Pemantauan hasil produksi dengan wilayah yang luas dan jumlah 

produksi yang banyak, sangat sulit dalam perolehan dan penyampaian informasi 

hasil produksi yang di butuhkan setiap harinya, di perlukan sebuah solusi untuk 

melakukan pemantauan dengan menggunakan Key Performance Indicator untuk 

menghasilkan standar penilaian dalam melakukan penilaian terhadap hasil 

produksi karet dan memudahkan dalam penyampaian informasi mengenai sasaran 

target hasil produksi pada PTPN VII Unit Usaha Way Berulu. 

Key Performance Indicator adalah indikator yang akan memberikan 

informasi sejauh mana suatu perusahaan telah berhasil mewujudkan sasaran 

strategis yang telah di tetapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan produksi 

karet akan dibuat dalam bentuk Dashboard yang berisi informasi setiap indikator 

kunci yang akan disampaikan dalam bentuk format presentasi visual seperti 

grafik, tabel, dan diagram. Dashboard juga dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja perusahaan secara real time, sistem berupa Dashboard dapat menangani 

dan memproses data yang luas sehingga nilai-nilai dalam data dapat diwakili ke 

dalam beberapa halaman yang ringkas, yang menampilkan trend dan banyak 

informasi yang dapat diperlukan oleh manager. Dashboard memberikan manager 

tampilan yang lebih cepat dibandingkan dengan laporan pada umumnya dimana 

manager cenderung untuk membandingkan banyak informasi dari banyak laporan 

yang diterima selama beberpa hari. Dengan menerapkan pendekatan Key 
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Performance Indicator dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam melakukan 

pemantauan terhadap indikator keberhasilan produksi yang harus dicapai sesuai 

dengan kriteria yang sudah di tetapkan oleh perusahaan.  

Untuk mengukur pemantauan hasil produksi dengan menggunakan Key 

Performance Indicators diawali dengan mengidentifikasi KPI terkait pemantauan 

hasil produksi terlebih dahulu, selanjutnya Skor dari masing-masing KPI’s 

dihitung menggunakan Scoring System dimana penentuan pemberian skor 

didasarkan pada metode Higher is Better, Lower is Better, Must be Zero, dan Must 

be One. Setelah KPI’s dihitung menggunakan Scoring System maka dikategorikan 

ke dalam Traffic Light System yang digunakan untuk mempermudah dan 

memahami pencapaian hasil produksi dengan bantuan warna. 

Penelitian ini disusun untuk menjelaskan penggunaan Key Performance 

Indicator yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemantauan hasil 

produksi yang akan menyampaikan informasi dalam bentuk Dashboard. 

Penerapan Key Performance Indicator ini diharapkan dapat menjadi solusi tepat 

dalam melakukan pemantauan yang akan dilakukan pada PTPN VII Unit Usaha 

Way Berulu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat oleh 

penulis adalah : 

1. Bagaimana menerapkan Key Performance Indicator sebagai bahan acuan 

dalam pemantauan hasil produksi karet? 
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2. Bagaimana membuat system Dashboard untuk pemantauan hasil produksi 

karet? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pemantauan hasil produksi dengan menerapkan Key Performance 

Indicator sebagai bahan acuan dalam pencapaian target. 

2. Penyampaian informasi hasil produksi dengan menggunakan Dashboard 

System. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk pembatasan ruang lingkup penelitian ini, berdasarkan uraian latar 

belakang sebelumnya, maka berikut ini merupakan batasan masalah dalam 

penelitian ini: 

1. Objek penelitian dilakukan pada PTPN VII Unit Usaha Way Berulu. 

2. Penelitian ini hanya dibatasi pada sistem informasi pemantauan hasil produksi 

karet jenis SIR. 

3. Pemantauan yang dilakukan hanya pada bagian produksi. 

4. Menggunakan perhitungan Scoring System dan dikatergorikan kedalam 

Traffic Light System. 

5. Menggunakan alat bantu dalam penyampaian informasi berupa Dashboard 

System. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Dapat mempermudah dalam melakukan pemantauan dan memberikan 

informasi tentang hasil produksi karet pada PTPN VII Unit Usaha Way 

Berulu. 

2. Menghasilkan informasi data hasil produksi karet yang akurat dan mudah 

dipahami bagi yang membutuhkan. 

3. Dapat mengetahui tingkat perkembangan hasil produksi karet setiap hari nya 

pada PTPN VII Unit Usaha Way Berulu. 

4. Dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan bagi pimpinan. 

 

1.6  Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang penerapan KPI (Key Performance Indicators) sebagai 

alat ukur pemantauan produktivitas hasil produksi studi kasus PT Perkebunan 

(Persero) Nusantara VII Unit Usaha Way Berulu belum pernah dilakukan di 

bidang pengolahan atau produksi. Namun penelitian – penelitian terkait dengan 

Key Performance Indicators banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di 

antaranya adalah: 

1. Oleh Silma Luthfika Harnanda, Arif Hidayat, Shynta Atica Putri (2013) dari 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya dengan judul Pengukuran Kinerja Sumber Daya 

Manusia menggunakan Metode Human Resources Scrorecard (Studi Kasus 

di PT Erindo Mandiri, Pasuruan). Dimana dalam penelitian yang dilakukan 
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oleh penulis mengangkat masalah bagaimana mengidentifikasi Key 

Performance Indicators (KPI) yang dapat mempresentasikan pencapian 

kinerja SDM, mengetahui dan menganalisis hasil pengukuran kinerja SDM, 

dan mendapatkan usulan perbaikan untuk meningkatkan KPI yang tidak 

memenuhi target yang diharapkan. Metode HRSC ini diawali dengan 

mengidentifikasi Analytical Hierarchy Process (AHP), selanjutnya skor KPI 

dihitung menggunakan Scoring System dan dikategorikan ke dalam traffic 

light system. 

Kesimpulan: 

Perbedaan penelitian ini terletak pada Studi kasus penerapannya dimana 

peneliti yang dilakukan oleh Silma Luthfika, Arif Hidayat, Shyntia Atica 

Putri dilakukan untuk mengukur kinerja SDM sedangkan yang dilakukan 

penulis untuk mengukur pemantauan hasil produksi. 

2. Oleh Nilda Tri Putri, Insannul Kamil, Demu Ramadian (2012) dari jurusan 

Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas Padang dengan judul 

Perancangan Standar Penilaian Kinerja Pemilihan Lampu Jalan Berdasarkan 

Key Performance Indicators (KPI) studi kasus dikota padang. Dimana dalam 

penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat masalah bagaimana 

menerapkan Key Performance Indicators (KPI) untuk menghasilkan standar 

penelitian kinerja dalam melakukan penilaian terhadap pemeliharaan lampu 

jalan yang ada dikota padang. Penelitian saat ini melakukan pembobotan dan 

menentukan prioritas dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy 
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Process (AHP) untuk mendapatkan model penilaian kinerja pemeliharaan 

lampu jalan berdasarkan prioritas. 

Kesimpulan: 

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang digunakan, dimana pada 

penelitian Nilda Tri Putri, Insannul Kamil, Demu Ramadian menggunakan 

KPI sebagai standar penialain kinerja pemilihan lampu jalan sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan KPI sebagai 

standar dalam pemantauan hasil produksi. 

3.  Oleh Henderi, Sri Rahayu, Bangun Mukti Prasetya (2012) dari jurusan 

Teknik Informatika, Sistem Informatika STMIK Raharja dengan judul 

Dashboard information System Berbasis Key Performance Indicator. Dimana 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat masalah 

bagaiaman cara mengakses data yang berjumlah sangat besar sehingga 

seorang pemimpin organisasi dapat memperoleh informasi dan mengakses 

data yang relevan untuk konteks melakukan monitoring, evaluasi kinerja, dan 

pengambilan keputusan dengan menggunakan Dashboard Information System 

berbasis Key Performance Indicator. Aplikasi dashboard berbasis KPI dapat 

menampilkan data – data mengenai capaian KPI yang sudah ditetapkan, 

informasi strategis berdasarkan KPI dalam bentuk dashboard yang bersifat 

visual, on line, cepat, akurat dan mudah dipahami oleh para pemimpin 

organisasi. 

Kesimpulan: 
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Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan KPI untuk evaluasi 

kinerja. Pada penelitian Henderi, Sri Rahayu dan Bangun Mukti Prasetyo 

menggunakan KPI untuk mengevaluasi kinerja seseorang, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti menerapkan KPI sebagai alat untuk 

pemantauan hasil produksi. 

4. Oleh Pandu Febriarso (2008) dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Perancangan Sistem 

Pengukuran Kinerja dengan metode Performance Prism studi kasus Hotel 

Arini. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengangkat 

masalah bagaimana mengukur suatu kinerja untuk bahan evaluasi sekaligus 

memberikan solusi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan 

pelayanan kepada pelanggan dengan menggunakan metode Performance 

Prism. 

Kesimpulan: 

Perbedaan penelitian ini terletak pada metode dan objek penelitian dimana 

pada penelitian Pandu Febriarso menggunakan metode Performance Prism 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Key 

Performance Indicators. 

5. Oleh Meiliana, Bryan, Felix Joshua, Raymond (2014) dari Computer Science 

Departement, School of Computer Science, Binus University dengan judul 

Pengembangan Sistem Manajemendan Analisis Key Performance Indicator 

“SMART KPI” berbasis Web. Dimana dalam penelitian yang dilakukan 

penulis mengangkat masalah bagaimana cara mengembangkan sistem 
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manajemen dan menganalisis Key Performance Indicator berbasis Web. 

Dengan menggunakan “Smart KPI” masalah keterbatasan waktu dalam 

pengisian skor KPI dapat diselesaikan karena sistem menyediakan pengisian 

skor KPI secara langsung oleh atasan, semua data dalam aplikasi “Smart 

KPI” telah terintegrasi dalam basis data sehingg data tersebut valid. 

Kesimpulan: 

Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan Smart KPI dimana pada 

penelitian Meiliana, Bryan, Felix Joshua, Raymond melakukan pengisian skor 

KPI dengan menggunakan Smart KPI, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti menggunakan AHP sebagai perhitungan pembobotan dari setiap 

kriteria yang digunakan. 

 


