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Abstrak 

Pengukuran kinerja adalah penting bagi manajemen UKM dalam melakukan evaluasi kinerja UKM. 
Salah satu metode yang sesuai untuk mengukur kinerja tersebut adalah balanced scorecard. 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat sistem informasi pengukuran dengan 
memanfaatkan data transaksional dan observasi maupun wawancara yang tersedia. Sistem 
manajemen strategis ini menghubungkan   balance scorecard dengan pembobotan AHP untuk  
mengukur kinerja pemasaran UKM dari sisi volume penjualan, pangsa pasar, dan kepuasan 
pelanggan tingkat distributor dan toko, serta menghasilkan laporan dinamis. Dalam penelitian ini 
juga menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai sistem pendukung keputusan. Metode 
ini digunakan untuk merepresentasikan suatu permasalahan UKM Dalam penelitian ini perusahaan 
yang menjadi secara berturut-turut selama tiga tahun dengan menganalisa keempat unsur balance 
scorecard menghasilkan Kinerja UKM dari perspektif kinerja untuk ke empat aspek mengindikasikan 
bahwa kinerja Baik dengan rentang nilai 2 ke atas. Sedangkan pada beberapa unit devisi dengan nilai 
dibawah 2 mengindikasikan bahwa kinerja Kurang. 
 
Kata kunci: Sistem Pengukuran Kinerja, Usaha Kecil Menengah (UKM), Balance Scorecard, 

Analytical Hierarchy Process, Kerupuk Ikan 
 

Pendahuluan  
Selama ini Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan usaha rumah tangga yang banyak tenaga 

kerja dalam jumlah besar dan dapat meningkatkan perekonomian daerah.  Namun sekarang ini banyak 
UKM yang hanya mengukur kinerjanya berdasarkan laporan keuangan rugi laba saja. UKM dalam 
mengetahui perkembangan kinerja usahanya masih menggunakan cara tradisional. Sedangkan dalam 
suatu perusahaan tujuan pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai visi 
misi sasaran organisasi.  Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian perusahaan untuk tujuan 
yang ingin dicapai perusahaan, yang berhubungan dengan tercapainya efisiensi pemanfaatan sumber 
daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas, dan efisiensi tindakan untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan [1]. 

Sekarang ini, pengukuran kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat  penting bagi manajer  
untuk melakukan evaluasi terhadap performa perusahaan dan perencanaan visi, misi dan tujuan di 
masa mendatang. Berbagai upaya dan informasi dikumpulkan agar pekerjaan dapat selesai dan 
menguntungkan. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses bisnis perusahaan 
khususnya UKM informasi penilaian kinerja diperoleh dari dua sumber, yakni informasi finansial dan 
informasi nonfinansial. Informasi finansial didapatkan dari laporan keuangan sesuai perencanaan dan 
keluarnya biaya. Sedangkan informasi nonfinansial merupakan faktor untuk melaksanakan tujuan 
yang telah ditetapkan apakah sesuai dengan perusahaan atau tidak. Mengenai kinerja UKM di UD 
Budi Mulya merupakan pusat kerupuk ikan yang mulai mengekspor kerupuk  tingkat ASIA dan berada 
di kepulauan Talango selama ini masih menggunakan pendekatan tradisional dengan beberapa 
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kekurangan, sehingga masih banyak kendala dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai oleh 
UKM. Sehingga memerlukan sistem informasi pengukuran kinerja dengan metode balanced scorecard 
sesuai dengan proses pengukuran kinerja yang diterapkan di UKM tersebut.  

Beberapa penelitian mengenai pengukuran kinerja dengan menggunakan metode yang lebih 
komperhensif yakni Metode Balance Scorecard yang  pertama kali di dirancang oleh Robert S. Kaplan 
dan David P. Norton. Balance Scorecard merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang tidak 
hanya mengacu pada aspek keuangan saja, melainkan pada aspek non-keuangan lainnya.  Balance 
Scorecard memberikan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menerjemahkan misi dan strategi 
kedalam tujuan dan ukuran yang dapat dilihat dari empat perspektif. Empat perspektif tersebut yaitu 
Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Bisnis Internal, dan Perspektif 
Pembelajaran dan Pertumbuhan [2]. Dalam pengukuran kinerja, tentunya memiliki kategori-kategori 
pengukuran yang digunakan untuk Critical Success Factor dalam pengukuran kinerja. Metode AHP 
(Analytical Hierarchy Process) digunakan dalam mentukan bobot dari setiap kategori yang digunakan 
untuk mengetahui kategori yang menjadi prioritas [3]. 

Untuk mengukur Kinerja, metode Balance Scorecard menjadi solusi untuk pengukuran kinerja 
perusahaan khususnya UKM, karena dengan metode Balance Scorecard maka pengukuran dilakukan 
pada perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan dan dapat membantu untuk pengukuran kinerja 
sebuah perusahaan menjadi lebih baik dan dapat menjalankan bisnisnya.  

Maka, penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem informasi pengukuran kinerja 
UKM dengan metode balanced scorecard pada fungsi manajemen dan pemasaran karena pengaruh 
penggunaan e-comeerce dengan memanfaatkan data transaksional yang tersedia, sesuai dengan 
kebutuhan manajemen perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengukur kinerja dapat 
memberikan informasi yang diberikan dapat diakses pada seluruh elemen organisasi dan dapat 
memenuhi kebutuhan manajemen dalam analisa kinerja pemasaran sesuai volume penjualan, pangsa 
pasar, dan kepuasan pelanggan. 
Metode Penelitian 
Kinerja Personel   

Menurut kinerja personel atau karyawan didefinisikan sebagai tingkat suksesnya karyawan 
dalam perusahaan dalam mewujudkan sasaran-sasaran strategik dalam misi, visi, keyakinan dasar, 
nilai dasar, dan strategi perusahaan [4]. Melalui penilaian kinerja, manajer dapat mengambil keputusan 
penting sesuai perencanaan bisnis, seperti menentukan tingkat gaji karyawan, dan kebijakan yang akan 
diambil untuk masa depan perusahaan. Sedangkan bagi masyarakat penilaian kinerja merupakan acuan 
untuk memilih alternatif investasi. Sehingga kinerja karyawan adalah prestasi seseorang dalam 
melaksanakan tugas atau pekerjaannya yang sesuai tanggung jawabnya di perusahaan tersebut 
berdasarkan standar yang berlaku 
Volume Penjualan  

Pengukuran volume penjualan adalah hasil jumlah akumulasi penjualan harian dibagi target 
yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau UKM. Penetapan target pada penjualan ditetapkan setiap 
tahun. Satuan yang dipergunakan pada indikator ini adalah ton, dan jumlah akumulasi volume 
penjualan adalah fungsi penjumlahan dimana indikator volume penjualan dikalikan dengan bobot 
AHP sesuai dengan prioritas pengukuran kinerja perusahaan pada fungsi pemasaran.  
Pangsa Pasar 

Pengukuran pangsa pasar adalah perbandingan akumulasi volume hasil penjualan UKM dengan 
akumulasi penjualan beberapa UKM lain yang sejenis yang terdaftar di Dinas Koperasi. Sedangkan 
penetapan target indikator penjualan dilakukan setiap tahun dengan satuan persen. Untuk perhitungan 
indeks pangsa pasar dapat didefinisikan dengan rumus sebagai berikut: 

      (1) 
volumep     = akumulasi volume penjualan pada parameter tertentu  
volkompp   = akumulasi volume penjualan kompetitor pada parameter tertentu  
pangsap      = pangsa pasar pada parameter tertentu  
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Kepuasan Pelanggan  
Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan KPI yang dianggap paling penting pada perspektif 

pelanggan. Indikator indeks kepuasan pelanggan berdasarkan hasil survei dengan satuan yang dipakai 
adalah indeks persentase. Survey yang dilakukan adalah satu tahun sekali dengan target tahunan. 
Dalam pengukuran kepuasan pelanggan dengan menghitung rata-rata akumulasi indeks kepuasan 
pelanggan dengan menambahkan bobot pada tiap aspek. Dalam perhitungan indeks kepuasan 
pelanggan dihitung dengan persamaan: 

      
 (2) 
Dimana:  
kepuasanp  = rata-rata indeks kepuasan pelanggan parameter tertentu  
kp              = Jumlah akumulasi total perhitungan indeks berbanding bobot 
 iAn        = indeks kepuasan pelanggan untuk aspek ke-n  
bAn           = bobot aspek ke-n  
Balance Scorecard 

Balance Scorecard adalah suatu alat pengukuran kinerja eksekutif yang memerlukan 
komprehensif dengan 4 perspektif, yakni Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif  
Proses Bisnis Internal, dan terakhir Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran. Penggunaan Balance 
Scorecard dalam pengukuran kinerja merupakan alat pengukur kinerja perusahaan secara keuangan, 
maupun non keuangan dengan empat perspektif, yakni Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, 
Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pespektif Pertumbuhan dan Pembelajaran. Balance Scorecard 
memberikan kerangka kerja bagi sistem manajemen strategis yang mengorganisir permasalahan, 
informasi dan berbagai proses manajemen penting. Setiap komponen dalam sistem manajemen 
strategis dapat dikaitkan kepada tujuan strategis [5]. 

 
Gambar 1 Balance Scorecard menawarkan gambaran menyeluruh kinerja bisnis.[4] 

Variabel yang digunakan pada empat perspektif Balance Scorecard, yaitu [6] : 
a. Perspektif Keuangan 

Perspektif Keuangan merupakan ukuran yang dilihat dari sisi keuangan.  Penilaian 
Perspektif Keuangan terdiri dari : 

1. ROI ( Return On Investment ) 
ROI adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas uang dimaksudkan dapat mengukur 
kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 
digunakan untuk operasi perusahaan agar menghasilkan keuntungan. 

ROI =  
Total Penghasilan – Investasi 

X 100 % (3) 
Investasi 

2. ROE ( Return On Equity ) 
ROE adalah tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap mata uang 
yang menjadi modal perusahaan. 

ROE =  
Laba Setelah Pajak 

X 100 % (4) 
Total Kekayaan 
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3. TATO ( Total Asset Turn Over ) 
TATO adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan dimana 
rasio ini menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam satu periode tertentu. 

TATO    =  
Penjualan 

X 100 % (5) 
Total Aset 

4. SG ( Sales Growth ) 
Sales Growth (SG) adalah pertumbuhan penjualan yang diperoleh dari penghasilan 
penjualan. 

SG =   
Current month's sales - Last month's sales 

X 100 % (6) 
Last month's sales 

5. ROA ( Return On Asset ) 
ROA adalah salah satu rasio probabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. 

ROA =  
Laba Setelah Pajak 

X 100 % (7) 
Total Aset 

6. NPM (  Net Profit Margin ) 
Ner Profit Margin adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan keuntungan bersih.  

NPM =  
Laba Setelah Pajak X 100 % (8) 

 Penjualan 
b. Perspektif Pelanggan 

1. Customer Acqution ( Tingkat Perolehan Pelanggan Baru ) 
Indikator ini, untuk mengetahui seberapa banyak pelanggan yang baru membeli ke UKM 
ini. Gunanya, semakin tinggi tingkat perolehan pelanggan baru, maka UKM semakin baik. 

2. Customer Retention (Mempertahankan Pelanggan) 
Indikator ini, digunakan untuk mengetahui apakah UKM tersebut bisa mempertahankan 
pelanggan. Maka semakin banyak pelanggan yang bertahan, semakin baik. 

3. Customer Satisfaction ( Kepuasan Pelanggan ) 
Indikator ini, digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap UKM. Maka 
semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, semakin baik. 

4. Tingkat Komplain Pelanggan 
Tingkat komplain digunakan untuk mengetahui seberapa banyak komplain yang diterima 
oleh UKM.  

c. Perspektif Internal 
1. Produk Cacat 

Indikator ini, diukur seberapa banyak produk cacat yang ada di UKM tersebut. Semakin 
sedikit produk cacat yang ada, semakin baik. 

2. Kerusakan Peralatan 
Indikator ini diukur seberapa banyak peralatan yang mengalami kerusakan. Indikator ini 
dikatakan baik jika tingkat kerusakan peralatan sedikit. 

3. Inovasi 
Indikator ini diukur karena tingkat inovasi berpengaruh terhadap transaksi yang akan 
diterima. Maka semakin tinggi tingkat inovasi yang dilakukan UKM, maka semakin baik. 

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
1. Retensi Karyawan 

Retensi Karyawan adalah kebijakan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja 
yang membuat karyawan tetap ingin di perusahaan, sehingga mengurangi perputaran 
karyawan. Sehingga semakin tinggi tingkat retensi karyawan, maka semakin baik. 

2. Produktivitas Pelatihan Karyawan 
Hubungan Antar Perspektif  

Indikator ini dipilih karena pelatihan karyawan akan membuat karyawan semakin baik dalam 
melakukan kerja. Maka semakin banyak pelatihan karyawan maka semakin baik. Pada Gambar 2. 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dimana perusahaan mempunyai suatu strategi untuk 
meningkatkan produktivitas. Semakin meningkatnya ROI maka akan meningkatnya Pendapatan 
Penjualan dan semakin berkurangnya biaya maka akan semakin meningkatnya kepercayaan pelanggan 
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dan juga kepuasan pelanggan semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan produktivitas dan 
komitmen dari personel, sehingga kualitas proses layanan pelanggan akan meningkat, personel dapat 
menjalankan teknologi mutakhir (state of art technology. Dengan terintegrasinya kecepatan layanan 
dan peningkatan kualitas hubungan perusahaan dengan pelanggan, akan mengurangi biaya untuk 
melayani pelanggan. Hal ini akan berpengaruh pada perspektif keuangan yang ditunjukkan dengan 
adanya peningkatan pendapatan penjualan, dan berkurangnya biaya, yang akhirnya mengakibatkan 
pertumbuhan return on investment (ROI).  

 

 
Gambar 2. Hubungan antar perspektif 

Sumber: Mulyadi dan Johny Setyawan. 2002. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah suatu hierarki fungsional yang input utamanya 

adalah persepsi manusia. AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, dapat memecahkan masalah 
kompleks dimana aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Adakalanya timbul masalah 
keputusan yang dirasakan dan diamati perlu secepatnya, tapi variasinya rumit sehingga datanya tidak 
mungkin dapat dicatat secara numerik, hanya secara kualitatif saja yang dapat diukur, yaitu 
berdasarkan persepsi pengalaman dan intuisi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa model-
model lainnya ikut dipertimbangkan pada saat proses pengambilan keputusan dengan pendekatan 
AHP, khususnya dalam memahami para pengambil keputusan individual pada saat proses penerapan 
pendekatan ini [7]. 
Desain Dan Implementasi Sistem 
 Cara Pengukuran dalam Balance Scorecard membutuhkan analisa kebutuhan pengguna analisa 
kebutuhan pengguna untuk kunci atas keberhasilan implementasi sistem. Penelitian menggunakan 
metode pengambilan data observasi dan wawancara dengan beberapa individu yang terkait. Dimana 
perusahaan membutuhkan hasil analisa mengenai target, achieve, dan score dalam balanced scorecard 
dengan menggunakan tabel Selanjutnya didefinisikan kebutuhan perusahaan dengan mengadakan 
analisa dengan metode wawancara dan diskusi. Hasil analisa kebutuhan beserta fungsionalitas dan 
nilai yang diharapkan dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Analisis Kebutuhan Fungsional 

KEBUTUHAN FUNGSIONALITAS  NILAI DIHARAPKAN 
Bagian pemasaran UD. Budi 
Mulya membutuhkan media 
untuk analisa kinerja pemasaran 

 Dapat diakses dari semua bagian  
 Pertambahan utilisasi network tidak 

terlalu signifikan 

Adanya distribusi informasi analisa 
pemasaran yang mudah diakses, cepat, 
dan tepat 

UKM membutuhkan sistem 
pengukuran kinerja dengan 
kesesuaian antara bidang 
kerjaan dengan haknya 

Hak akses user dilengkapi dengan 
spesifikasi dan rule sedetail mungkin 

Tersedianya laporan beberapa hal 
mengenai pemasaran yang dapat di- 
download dari client 

User bagian analisa perlu 
melihat analisa kinerja dari 

 Mempunyai output berupa report 
dengan variasi dan aspek selengkap 

Tersedianya kemudahan bagi eksekutif 
pemasaran dalam menentukan langkah 
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berbagai sudut pandang   mungkin  
 Dilengkapi laporan penjualan, 

pemasaran 

ke depan dengan fleksibilitas penyajian 
laporan dan kesimpulan 

Pengukuran kinerja pemasaran 
diutamakan terdapat tiga 
indikator utama yaitu volume 
penjualan, pangsa pasar, dan 
kepuasan pelanggan 

 Volume Penjualan  
 Pangsa Pasar: menyediakan input 

data. 
 Kepuasan Pelanggan: menyediakan 

input data, data dari survey & 
gathering 

 Volume Penjualan: analisa fluktuasi 
penjualan dinamis.   

 Pangsa Pasar: komparatif tingkat 
volume penjualan UD.Budi Mulya  
dengan pesaing 

 Kepuasan Pelanggan: analisa tingkat 
kepuasan pelanggan dilihat dari 
berbagai aspek. 

 
Menurut Mulyadi dalam penelitian Aurora [4] menerangkan bahwa Kriteria keseimbangan 

digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana sasaran strategi kita capai seimbang di semua 
perspektif. Dalam pengukuran kinerja, terdapat variabel pada setiap perspektif. Variabel pengukuran 
ini digunakan untuk memproses dari perhitungan kinerja sesuai dengan perspektif-perspektif yang ada 
pada Balance Scorecard. Berikut merupakan variabel pada pengukuran kinerja. 

 
Tabel 2. Variabel Balance Scorecard 

No. Perspektif Kategori Data yang digunakan 

1 Keuangan  ROI 
 ROE 
 TATO 
 SG 
 ROA 
 NPM 

 Investasi UKM 
 Laba UKM 
 Penjualan 
 Penjualan Bulan Sekarang 
 Laba Penjualan 

 Penghasilan UKM 
 Kekayaan UKM 
 Aset 
 Penjualan Bulan 

Lalu 
 Aset 
 Laba 

2 Pelanggan  Customer Acqution 
 Customer Retention 
 Customer Satisfaction 
 Tingkat Komplain 

Pelanggan 

 Jumlah Pelanggan baru yang 
diperoleh 

 Lama menjadi pelanggan UKM 
 Tingkat Kepuasan terhadap UKM 
 Tingkat Komplain yang dilakukan 

UKM 

 

3 Proses Bisnis 
Internal 

 Produk Cacat 
 Kerusakan Peralatan 
 Inovasi 

 Tingkat perolehan produk yang 
mengalami cacat / rusak 

 Tingkat kerusakan peralatan di 
UKM 

 Tingkat inovasi publikasi yang 
dilakukan 

 

4 Pembelajaran 
dan 
Pertumbuhan 

 Retensi Karyawan 
 Pelatihan Karyawan 

 Tingkat perputaran karyawan di 
UKM 

 Tingkat Pelatihan yang diperoleh 
karyawan 

 

 
Hasil Dan Pembahasan  
Perancangan Sistem Secara Umum 

Dalam perancangan sistem menggunakan Use Case diagram merupakan gambaran 
fungsionalitas dari suatu sistem.  Hal-hal yang digambarkan dalam use case antara lain hubungan 
sistem dengan aktor serta proses sistem yang dilihat dari sudut pandang user. Komponen pembentuk 
use case diagram terdiri dari aktor, use case, relationship, system boundary boxes dan package. Use 
case diagram sistem diperlihatkan pada gambar 4. Pada gambar tersebut terdapat 3 aktor, yaitu Admin, 
Pemilik dan Member. Berikut penjelasan dari masing-masing aktor: 
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<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Pemilik

Login

RU Industri

CRUD Pemilik

CRUD Member

Manajemen Kategori

Manajemen Bobot

Manajemen Kinerja

Insert Kuisioner UKM

Atur Kategori 
Keuangan

Atur Kategori 
Pelanggan

Atur Kategori 
Internal

Atur Kategori Pembelajaran
 dan PertumbuhanAtur Bobot 

UKM
Atur Bobot 
Keuangan

Atur Bobot 
Pelanggan

Atur Bobot 
Internal

Atur Bobot Pembelajaran 
dan Pertumbuhan

RU Kinerja 
Keuangan

RU Kinerja 
Pelanggan

RU Kinerja 
Internal

RU Kinerja Pembelajaran 
dan Pertumbuhan

RU Kinerja
 UKM

Member

Admin

Insert Kuisioner 
Pelanggan

CRUD Admin

CRD Industri

CRD Pemilik

 
Gambar 3. Use Case Diagram Sistem 

Pembahasan  
  Berdasarkan impleentasi sisuji coba dan evaluasi terhadap sistem yang telah dibuat. Hasil dari 

uji coba ini nantinya dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan aplikasi di masa 
mendatang. Dengan menggunakan pembobotan AHP dan mengecek nilai CI ( Consisten Index ) 
dengan dan menghitung nilai CR (Consisten Ratio) sebesar 0,09258. Nilai CR ≤ 0.1 maka nilai 
dianggap konsisten dan bobot yang dihasilkan pada uji coba yang diperoleh sesuai dengan Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil perhitungan bobot AHP 
Perspektif Bobot 

P. Keuangan 0.43 

P. Pelanggan 0.30 

P. Proses Bisnis Internal 0.16 

P. Pembelajaran dan Pertumbuhan 0.11 

   Pengukuran kinerja UKM UD Budi Mulya dari tahun 2011, 2012, 2013 menghasilkan 
Perspektif Keuangan sebagai berikut : 

Tabel 4 Kinerja Keuangan UKM Kerupuk Ikan 
    2011   2012    2013   

No  Nilai Skor Bobot Hasil Nilai Skor Bobot Hasil Nilai Skor Bobot Hasil 

1 ROI 26,67 3 0,22 0,78 -40,00 2 0,22 0,44 -79,37 1 0,22 0,22 

2 ROE 19,17 2 0,21 0,14 4,75 1 0,21 0,21 3,04 1 0,21 0,21 

3 TATO 95 3 0,10 0,40 12,00 1 0,10 0,10 8,25 1 0,10 0,10 

4 SG 8,57 1 0,26 0,26 20,00 3 0,26 1,04 10,00 1 0,26 0,26 

5 ROA 28,75 3 0,10 0,30 6,33 1 0,10 0,10 3,50 3 0,10 0,10 

6 NPM 30.26 1 0,11 0,11 52,78 2 0,11 0,44 42,42 3 0,11 0,33 

Kinerja Keuangan 2,19  1.9  1,22 

Tabel 5 Kinerja Pelanggan UKM Kerupuk Ikan 
    2011   2012    2013   

No  Nilai Skor Bobot Hasil Nilai Skor Bobot HHasil Nilai Skor oBobot Hasil 

1 Custumer 
Acqution 

4,4 3 0,42 1,68 4 3 0,42 1,26 3,18 3 0,42 0,42 

2 Custumer 
Retention 

2,2 3 0,27 1,08 2,2 3 0,27 1,08 2,00 2 0,27 0,27 

3 Custumer 
Satisfaction 

3,7 3 0,19 0,76 3,6 3 0,19 0,57 3,45 3 0,19 0,39 

4 Tingkat 
Komplain 

4 2 0,12 0,24 4,3 3 0,12 0,48 3,82 3 0,12 0,32 
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Pelanggan 
Kinerja Pelanggan 3,76  3,39  1,50 

 
Tabel 6 Kinerja Proses Bisnis Internal UKM Kerupuk Ikan 

    2011   2012    2013   

No  Nilai Skor Bobot Hasil Nilai Skor Bobot HHasil     Nilai    SSkor bBobot Hasil 

1 Produk Cacat 3 4 0,54 2,16 2 1 0,54 0,54 3 4 0,54 2,16 

2 Kerusakan 
Peralatan 

4 4 0,30 1,20 4 4 0,30 1,20 3 1 0,30 0,30 

3 Inovasi 3 4 0,16 0,64 1 1 0,16 0,16 1 1 0,16 0,16 

Kinerja Proses Bisni Internal 4,00  1,90  2,62 

 
Tabel 7 Kinerja Proses Bisnis Internal UKM Kerupuk Ikan 

No 
 

 

2011 2012                    2013 

Nilai Skor Bobot Hasil Nilai Skor Bobot Hasil Nilai Skor Bobot Hasil 

1 Retensi 
Karyawan 

100 4 0,75 3,00 100 4 0,75 3,00 100 4 0,75 3,00 

2 Pelatihan 
Karyawan 

3 3 0,25 0,75 1 1 0,25 0,25 4 4 0,25 1,00 

Kinerja Pembelajaran dan Pertumbuhan 3,75  3,25  4,00 

   Kinerja UKM dari perspektif kinerja untuk ke empat aspek mengindikasikan bahwa kinerja 
Baik dengan rentang nilai 2 ke atas. Sedangkan pada beberapa unit devisi dengan nilai dibawah 2 
mengindikasikan bahwa kinerja Kurang.  Pengukuran kinerja keseluruhan 3 tahun berturut-turut sesuai 
tabel 8. Sedangkan beberapa Gambar 4 dan 5 adalah tampilan program yang dijalankan.  

 
Tabel 8 Kinerja Keseluruhan UKM  

No Perspektif 
2011 2012 2013 

Skor Bobot Hasil Skor Bobot Hasil Skor Bobot Hasil 

1 Keuangan 2,89 0,5216 1,5074 2,33 0,5216 1,2153 1,22 0,5216 0,6364 

2 Pelanggan 3,76 0,2019 0,6591 3,39 0,2019 0,6844 1,00 0,2019 0,2019 

3 Proses Bisnis Internal 4,00 0,1635 0,7540 1,90 0,1635 0,3107 2,62 0,1635 0,4284 

4 Pembelajaran dan Pertumbuhan 3,75 0,1130 0,3238 3,25 0,1130 0,3673 4,00 0,1130 0,4520 

Kinerja UKM 3,2443  2,5777  1,7187 

 

 
Gambar 4. Hasil tampilan kinerja keuangan 
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Gambar 5. Hasil tampilan pembobotan AHP 

 
Kinerja UKM keseluruhan selama 2 tahun berturut-turut yaitu tahun 2011,2012 menghasilkan 

data sebesar 3,2443, 2,5777 mengindikasikan bahwa kinerja cukup. Sedangkan pada tahun 2013 
sebesar 1,7187 mengidikasikan bahwa kinerja Kurang. 

Keberhasilan diukur atas pencapaian sasaran strategis sebagai tolok ukur oleh UKM yang 
bertanggung jawab terhadap setiap ukuran yang diterapkan. Penentuan tolok ukur yang digunakan 
harus sesuai dengan sasaran strategik perusahaan. Sasaran strategik yang tercapai merupakan 
pengukuran kinerja pencapaian berupa visi dan misi yang telah ditetapkan perusahaan khususnya 
pengukuran kinerja dengan menggunakan balanced scorecard dalam perspektif Keuangan. Dimana 
perspektif keuangan menjelaskan kepuasan konsumen dalam pelayanan UKM UD. Budi Mulya. 
Dimana UKM dapat bersaing di pasar baik lokal maupun luar tingkat nasional berusaha 
mengupayakan kualitasnya untuk menciptakan dan mempertahankan loyalitas pelanggan.  
Kesimpulan 
    Keberhasilan UKM kerupuk ikan UD. Budi Mulya adalah berorientasi pada proses bisnis kearah 
kepuasan pelanggan. Sehingga perlu dilakukan produksi massal dan penyediaan jasa produk inovatif 
yang fleksibel, responsif dan bermutu tinggi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen 
pelanggan sasaran. Untuk melakukan inovasi dan peningkatan produk serta layanan perlu dilakukan 
penilaian kinerja UKM untuk evaluasi  ke empat aspek. Hasil dari pengukuran kinerja dengan 
balanced scorecard dapat dijadikan sebagai kerangka kerja untuk perbaikan strategi UKM. Selain 
ukuran kinerja keuangan masa lalu, balanced scorecard juga akan mempertimbangkan arahan kinerja 
keuangan masa depan. Metode Balance Scorecard dapat mengukur kinerja dalam suatu perusahaan 
dengan baik, karena dapat memperhitungkan beberapa faktor lain diluar perspektif keuangan saja, 
seperti dari proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan karyawan. 
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