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ABSTRAK 

 

Pengukuran kinerja berguna untuk memberikan informasi pada perusahaan 
atau organisasi tentang kinerja oerganisasi tersebut sehingga dapat mengetahui 
dan mengevaluasi dalam pengambilan langkah perbaikan secara 
berkesinambungan. 
 Pengukutan Kinerja dengan Metode Performance Prism dimulai dengan 
bagaimana memenuhi tuntutan dan mendapatkan kontribusi Stakeholder 
kemudian dikaitkan dengan strategi proses, dan kapabilitas  
 Sistem pengukuran kinerja metode Performance Prism berupaya 
menyempurnakan model – model sebelumnya, dengan tidak hanya didasari oleh 
strategi tetapi juga memperhatikan kepuasan dan kontribusi stakeholder, Proses, 
dan Kapabilitas. Performance Prism juga merupakan model yang berusaha 
melakukan penyempurnaan terhadap metode sebelumnya, seperti balance 
scorecard dan integraed Performance Measurement System. 
 

Kata Kunci : Pengukuran Kinerja, Performance Prism 
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Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan  

Metode Performance Prism 

Oleh : Dewi Shofi Mulyati 

 

I. Pendahuluan 

Pengukuran kinerja berguna untuk memberikan informasi pada sebuah 

organisasi tentang kinerja organisasi tersebut sehingga dapat mengetahui dan 

mengevaluasi sehingga dapat mengambil langkah perbaikan secara 

berkesinambungan. Ada beberapa model  dalam pengukuran kinerja diantaranya: 

Balanced Scorecard (BSC), Integrated Performance Measurement System 

(IPMS), dan  Performance Prism. 

Dalam makalah ini akan ditelaah mengenai salah satu metode penilaian 

kinerja yaitu konsep Performance Prism, dimana kinerja suatu organisasi 

merupakan pencapaian organisasi dalam memenuhi harapan stakeholder. 

Kinerja juga dipandang sebagai pencapaian dalam usaha memaksimalkan 

kontribusi stakeholder, untuk kepentingan organisasi dan untuk mengukur 

kemampuanya beroprasi dengan lebih baik. Kinerja kemudian diterjemahkan 

sebagai keberhasilan organisasi dalam melaksanakan strategi dan proses yang 

dibutuhkan untuk memastikan harapan dan kontribusi stakeholder dapat terwujud. 

 Sistem pengukuran kinerja metode Performance Prism berupaya 

menyempurnakan model – model sebelumnya, dengan tidak hanya didasari oleh 

strategi tetapi juga memperhatikan kepuasan dan kontribusi stakeholder, Proses, 

dan Kapabilitas. 

 Sesuai dengan namanya, metode Performance Prism, merupakan metode 

pengukuran kinerja yang menggambarkan kinerja organisasi sebagai bangunan 

tiga dimensi prisma yang memiliki lima bidang sisi yang saling berhubungan, dua 

sisi merupakan tutup dan alas, serta tiga alas lainnya merupakan sisi tegak. Dalam 

metode ini terdapat lima perspektif yang digambarkan sebagai sisi – sisi dari 

prisma. Dua sisi tutup dan alas digambarkan oleh tuntutan stakeholder dan 

kontribusi stakeholder. Sedangkan tiga sisi tegak digambarkan sebagai strategi, 
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proses, dan kapabilitas perusahaan. Masing – masing dari lima segi performance 

Prism saling berhubungan Nelly,Adam, dan Kemerlry(2000). 

 

II. Manajemen Kinerja 

Manajemen  Kinerja secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu 

sistem yang mengatur pengelolaan sumberfaya manusia sesuai dengan hasil 

kinerja karyawan agar tercapai sasaran pada individu maupun organisasi, 

kejelasan apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dicapai serta 

bagaimanakah cara mengukurnya. Seharusnya setiap organisasi memiliki visi, 

misi, dan tujuan organisasi yang jelas dan terfokus, karena hal ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari good govermance. 

Sistem manajemen kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang akan 

memberikan umpan balik peerncanaan strategis. Dengan adanya sistem kinerja 

tersebut diharapkan suatu organisasi mampu memiliki perencanaan yang lebih 

baik karena didasarkan pada proses pembelajaran dari hasil kinerja sebelumnya.  

Faktor yang paling penting dalam manajemen kinerja adalah penetapan 

sasaran organisasi, dimana, disebutkan bahwa penetapan sasaran adalah proses 

manajemen yang memastikan setiap anggota organisasi memahami aturan dan 

hasl yang perlu dicapai untuk memaksimalkan kontribusi mereka bagi organisasi 

secara keseluruhan. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik 

melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relative 

murah dan berkualitas. 

  Berikut ini merupakan Tahapan Manajemen Kinerja : 

1. Tahapan perencanaan kinerja. 

2. Tahapan pelaksanaan kinerja. 

3. Tahapan pengukuran kinerja. 

4. Tahapan penilaian kinerja . 

  Tahapan perencanaaan kinerja, merupakan proses penetapan kegiatan 

tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan,dan sasaran, yang 

telah di tetapkan, dalam rangka strategik. Beberapa manfaat dari perencanaan 

kinerja tersebut, antara lain: 

a) Menghubungkan perencanaan strategik. 
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b) Memudahkan melakukan pengukuran dan penelitian kinerja.  

c) Menfokuskan dan mengoprasionalkan rancangan perencanaan sampai 

penganggaran. 

d) Memudahkan proses monitoring dan evalualuasi kinerja, melancarkan 

mekanisme umpan balik bagi peningkatan kinerja.  

e) Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit 

kerja. 

  Tahapan pelaksanaan kinerja, pada tahap pelaksanaan kinerja para 

pemimpin atau manajer harus bertanggung jawab melakukan mengorganisasi, 

mengkoordinir, mengendalikan, mendelegasikan dan mengarahkan kepada 

seluruh staf. Pengarahan dan pemberian umpan balik atas kinerja staf merupakan 

kunci keberhasilan pencapaian tujuan kinerja. 

 Tahapan pengukuran kinerja, menyatakan bahwa pengukuran kinerja 

merupakan suatu proese penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan 

dan sasaran yang telah di tentukan, termasuk informasi dan efesiensi penggunaan 

sumberdaya dalam menghasilkan kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil 

kegiatan dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. 

Pengukuran kinerja paling tidak harus mencakup tiga variable penting yang harus 

dipertimbangkan yaitu : 

1. Variabel perilaku (proses). 

2. Variabel output (produk langsung suatu aktivitas/program). 

3. Variasi outcome (penambahan nilai/ nilai tambah dampak aktivitas). 

  Tahapan penilaian kinerja, terkait dengan menilai kinerja, baik kinerja 

personal, kinerja kelompok, maupun kinerja organisasional serta bagaimana 

member penghargaan atas kinerja tersebut. Oleh karena itu manajemen kinerja 

sangat terkait dengan manajemen kompensasi. Prinsip penting dalam manajemen 

kompensasi adalah kinerja yang tinggi, harus diberi penghargaan yang layak, 

sedangkan kinerja yang buruk harus diberi hukuman yang adil dan manusiawi. 

Pemberian penghargaan dan hukuman tersebut tida dapat dilakukan tanpa alasan 

yang jelas dan rasional, oleh karena itu diperlukan adanya penilaian kinerja yang 

objektif dan akurat. Moeheriono (2009). 
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II. 1  Tujuan Manajemen kinerja 

 Tujuan manejemen kinerja dari sutau organisasi berbagai macam 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Menerjemahkan dari visi misi organisasi kedalam tujuan dan hasil yang 

jelas, mudah dipahami dan dapat diukur sehingga dapat membantu 

keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan. 

2. Menyediakan informasi untuk menilai, mengelola, dan meningkatkan 

keberhasilan kinerja keseluruhan organisasi. 

3. Mengubah paradigma dari orientasi pengendalian dan ketaatan menjadi 

pendekatan strategik yang berkelanjutan kepada keberhasilan organisasi.  

4. Menyediakan manajemen kinerja yang lengkap dengan memasukan 

ukuran – ukran kualitas, biaya, ketepatan, waktu, kepuasan stakeholder 

dan penigkatan keahlian pegawai.  Moeheriono (2009) 

 

II.2 Pengukuran Kinerja  

 Menurut Larry D. Stout (dalam Yuwono,2002) menyatakan bahwa 

pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian 

pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil–hasil yang 

ditampilkan berupa produk, jasa ataupun  suatu proses. Jadi pengukuran kinerja 

adalah proses menilai kemajuan pencapaian. 

  Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi guna mendukung 

pencapaian misi organisasi, termasuk menilai efesiensi dan efektifitas dari 

aktivitas–aktivitas organisasi. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berjalan 

sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan 

tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, 

kemampuan dan sifat- sifat individu .  Moeheriono (2009) 

  Menurut Mardiasmo (2000), setiap organisasi harus memiliki faktor–

faktor yang berfungsi sebagai senjata dalam persaingan dan memperlakukan 

faktor– faktor tersebut secara khusus. Critical succes factor dapat dikatakan 

sebagai variabel–variabel dalam memengaruhi kesuksesan perubahan. Masing – 

masing organisasi memiliki Critical succes factor yang berbeda, karena sasaran 

yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut juga berbeda dengan organisasi lain. 
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Critical succes factor bagi perusahaan yang berorientasi kepada konsumen pada 

umumnya dikelompokan menjadi empat kategori yaitu: 

1) Time  

Lead time merupakan waktu yang diperlukan organisasi untuk memenuhi 

kebutuhan konsumennya. Untuk organisasi jasa, Lead time dapat diukur 

mulai dari penerimaan konsumen sampai dengan akhir pelayanan terhadap 

pasien tersebut. Dalam hal ini Lead time disebut sebagai customer 

response time   

2) Quality   

Pengukuran terhadap kualitas diharapkan dapat memberikan informasi 

tingkat kompetisi perusahaan dalam persaingan bisnis. 

3) Performance and service  

Merupakan suatu yang tidak berwujud dan dihasilkan pada produk jasa. 

Pengukurannya adalah perlkuan terhadap konsumen pada saat pengamblan 

keputusan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan produk jasa ke 

tangan konsumen. 

4) Cost  

Biaya produk mempengaruhi penetapan harga jual produk, sehingga 

perusahaan harus peka terhadap biaya produknya. Agar dapat 

menghasilkan harga yang bersaing, diperlukan biaya yang rendah. Oleh 

karena itu diperlukan usaha – usaha peningkatan efesiensi biaya tanpa 

mengurangi kualitas yang dihasilkan.  

 

II.3  Analisis Kinerja 

  Kegiatan analisis kinerja merupakan kegiatan menginterprestasikan atau 

pemahaman serta penggunaan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan 

guna membuat kesimpulan dan temuan evaluasi kinerja, namun untuk melakukan 

hal tersebut digunakan alat – alat analisis atau instrumen – instrumen yang 

bervariasi baik metode maupun prosedurnya, antara lain pengguna teknik analisis 

kualitatif untuk membangdingkan antara biaya – biaya yang dikeluarkan dengan 

manfaat yang dihasilkan sehingga pengguna bisa menentukan metode  kualitatif 

yang bersifat subjejektif maupun eksponensial. 
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  Namun demikian, terdapat berbagai bentuk analisis kinerja lainnya antara 

lain sebagai berikut: 

1. Analisi permasalahan kuantitatif dan kualitatif sebelum kebijakan atau 

program dirumuskan, mencakup kriteria keputusan, alternatif pro dan 

kontra, tolak ukur hasil, dan langkah – langkah pelaksanaan dan 

evaluasinya. 

2. Pemeliharaan kebijakan , untuk menjamin terlaksananya kebijakan atau 

program sesuai perencanaan dan tidak terjadi perubahan yang tidak di 

inginkan dalam pelaksanaannya. 

3. Pemantauan kebijakan, pencatatan tingkat – tingkat perubahan setelah 

kebijakan program dilaksanakan. 

  Evaluasi kebijakan ex-post facto , analisis kuantitatif dan kualitatif untuk 

menilai tingkat pencapaian tujuan sasaran kebijakan, serta menilai apakah 

kebijakan tersebut masih layak ataukah memerlukan perubahan atau dihentikan 

saja. 

  Selanjutnya analisis lain dengan pendekatan deskripsi, klasifikasi, analisis 

sebab akibat, dan penilaian nilai, maka deskripsi digunakan untuk mengukur 

kejadian atau pengalaman – pengalaman tahun lalu, sedangkan klasifikasi hanya 

digunakan untuk mengelompokan dan untuk meyelidiki struktur yang melandasi 

sesuatu, seperti pengembangan atau aplikasi pengaplikasian kemudian, analisis 

sebab akibat digunakan untuk menggali dan menguji hubungan sebab akibat, serta 

penilaian yang biasanya merupakan model natural valuation proses. Moeheriono 

(2009). 

 

II.4 Akuntabilitas Kinerja 

 Akuntabilitas kinerja pada usaha swasta ( pengusaha) maupun usaha milik 

Negara merupakan hal yang sudah biasa untuk dilaksanakan secara kontinu dan 

sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Akuntabilitas merupakan 

suatu hubungan antara pihak yang mengendalikan dengan pihak pengelola sesuatu 

entitas dan secar formal memiliki hak atau kekuasaan atas entitas masing – 

masing. 
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  Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat diartikan sebagai 

bentuk pertanggung jawaban karyawan kepada organisasi dan mengapa meeka 

harus bertanggung jawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami 

sebagai kewajiban pihak karyawan untuk memberikan pertanggung jawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya. Moeheriono (2009). 

 

II.5 Performance Prism 

  Performance Prism merupakan model yang berusaha melakukan 

penyempurnaan terhadap metode sebelumnya, seperti balance scorecard dan 

integraed Performance Measurement System. Metode performance prism 

merupakan metode pengukuran kinerja perusahaan yang dikembangkan oleh 

Andy Nelly, Chris Adam, dan Mike Kemerley dari University of Cambridge, pada 

tahun 2000. Seperti metode integraed Performance Measurement System, sistem 

pengukuran kinerja dengan dengan metode Performance Prism diawali dengan 

mengidentifikasi tuntutan stakeholder, metode ini juga mempertimbangkan 

kontribusi dari stakeholder. Nelly, Adam, dan Kemerlry (2000). 

 Sesuai dengan namanya, metode Performance Prism, merupakan metode 

pengukuran kinerja yang menggambarkan kinerja organisasi sebagai bangunan 

tiga dimensi prisma yang memiliki lima bidang sisi yang saling berhubungan, dua 

sisi merupakan ttup dan alas, serta tiga alas lainnya merupakan sisi tegak. Dalam 

metode ini terdapat lima perspektif yang digambarkan sebagai sisi – sisi dari 

prisma. Dua sisi tutup dan alas digambarkan oleh tuntutan stakeholder dan 

kontribusi stakeholder. Sedangkan tiga sisi tegak digambarkan sebagai strategi, 

proses, dan kapabilitas perusahaan. Masing – masing dari lima segi performance 

Prism saling berhubungan yang menghadirkan satu bagian penting yang 

menentukan kesuksesan. Beban diberikan kepada masing – masing dan akan 

tergantung pada sasaran akhir strategis kesuksesan tertentu. Nelly,Adam, dan 

Kemerlry(2000). Dibawah ini adalah Gambar 1 kerangkan metode performance 

Prism. 
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Gambar. 1 Kerangka Kerja metode Performance Prism 

 

Segi kepuasan stakeholder (stakeholder satisfaction ) 

  Segi yang pertama adalah kepuasan stakeholder. Pada segi ini 

mempertanyakan siapa stakeholder dan apa yang mereka ingin dan perlukan. Segi 

ini dengan bebas memiliki pandangan lebih luas dibanding pandangan stakeholder 

balanced scorecard, tidak memperhatikan karyawan, para penyalur, mitra 

persekutuan atau para perantara serta tidak ada sebutan bagi para pengatur 

golongan berpengaruh atau masyarakat sekitar yang juga merupakan bagian dari 

stakeholder perusahaan yang dapat mempunyai dampak subtansi pada 
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performansi dan kesuksesan dari suatu organisasi. Berbeda dengan yang ada 

didalam metode Performance Prism, segi pertama dalam metode ini adalah 

paerspektif stakeholder, dengan tegas mempertanyakan apa yang mereka inginkan 

dan perlukan. Nelly, Adam, dan Kemerlry(2000). 

 

Strategi ( strategy) 

  Segi yang kedua berkonsentrasi pada strategi yang secara kebiasaan telah 

diargumentasikan bahwa ukuran harus diperoleh dari strategi. Sesungguhnya 

argumen tersebut adalah salah satu alasan suatau organisasi mempunyai suatu 

strategi adalah untuk menyampaikan nilai kepada beberapa satuan stakeholder. 

Titik awalnya adalah “siapa saja stakeholder dan apa yang mereka ingin dan 

perlukan?. Hanya ketika pertanyaanini telah dijawab kita mulai menyelidiki 

strategi apa yang harus digunakan untuk memastikan kekurangan dan kebutuhan 

stakeholder  dapat dicukupi. Oleh karena itu segi prisma yang kedua 

mempertanyakan “strategi apa yang kita perlukan untuk memastikan kekurangan 

dan kebutuhan stakeholder dapat tercukupi?. 

  Strategi dalam metode ini diartikan sebagai program yang luas untuk 

menjelaskan dan mencapa tujuan organisasi yang terdiri dari sasaran 

pengadoptasian jalur tindakan serta pengalokasian sumberdaya unuk mencapai 

sasaran tersebut. Nelly, Adam, dan Kemerlry (2000). 

 

Segi Proses ( Process)  

  Segi yang ketiga pada metode ini adalah proses. Pertanyaan yang akan 

timbul tentang proses adalah “ proses apa yang harus di lakukan dalam rangka 

menjalankan strategi yang telah di tetapkan?/ proses dalam metode performance 

prism merupakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan strategi untuk mencapai tujuan. Nelly, Adam, dan Kemerlry (2000). 

 

Segi kapabilitas (capability) 

  Setelah segi proses diidentifikasi, maka segi selanjutnya yaitu  segi 

kapabilitas. Kapabilitas juga sering di identifikasikan sebagai kapasitas 
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perusahaan untuk menggunakan sumberdaya yang diintegrasikan untuk mencapai 

tujuan akhir yang di inginkan.. 

 

Segi kontribusi stakeholder (stakeholder contribution)  

  Segi akhir dan ke lima daei metode performance prism adalah segi 

kontribusi stakeholder segi ini telah dimasukan sebagai komponen terpisah karena 

itu mengenali fakta bahwa tidak hanya organisasi harus menyampaikan nilai 

kepada stakeholder mereka, tetapi organisasi itu masuk ke suat hubungan dengan 

stakeholder yang perlu melibatkan pendukung organisasi tersebut. 

  Berdasarkan gambar kerangka metode performance prism, dapat dilihat 

bahwa tuntutan serta kontribusi stakeholder akan menopang berdirinya ke iga sisi 

tegak yaitu: strategi, proses, dan kapabilitas perusahaan. Dalam artian yang 

sesungguhnya, metode ini mencoba menentukan bahwa perencanaan sistem 

pengukuran kinerja perusahaan harus dengan mengidentifikasi tuntutan 

stakeholder terhadap perusahaan serta kontribusi stakeholder yang diharapkan 

oleh perusahaan. Tuntutan dan kntribusi stakeholder ini kemudian dijadikan 

landasan dalam menentukan strategi, proses, kapabilitas perusahaan yang 

dianggap strategis untuk diukur. Disini terlihat adanya keterkaitanantara 

perspektif pada satu sisi sisi prisma dengan perspektif pada sisi prisma yang 

lainnya.  Nelly,Adam, dan Kemerlry (2000). 

 

II.6 Tahapan Performance Prism 

 Performance Prism mempunyai tahapan didalam desain pengukuran 

kinerja sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi stakeholder satisfaction dan stakeholder contribution 

dari masing – masing stakeholder yang dimiliki perusahaan. 

2. Menetapkan tujuan(objective). 

3. Menyesuaikan strategi, proses, dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan 

dalam memenuhi tujuan. 

4. Mengidentifikasi pengukuran yang digunakan untuk pencapaian tujuan 

tersebut. 

5. Mengecek apakah ada pengukuran yang konflik. 
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6. Menjabarkan spesifikasi masing – masing pengukuran. Nelly, Adam, dan 

Kemerlry (2000). 

 

II.7  Karakteristik Pengukuran Kinerja 

  Dalam membedakan suatu sistem pengukuran kinerja diperoleh 12 

karakteristik sebagai berikiut: 

1. Frame work  yaitu langkah – langkah yang diguakan untuk 

mengidentifikasikan indikator kinerja . 

2. Starting point yaitu level tertinggi yang digunakan untuk menentukan 

indikator – indikator yang diperlukan. 

3. Control/ improvement, yaitu ukuran yang digunakan sebagai indikator 

pengendalian, perbaikan, atau keduanya. 

4. Prioritisation , yaitu proses untuk menentukan bobot dari setiap indikator 

kinerja. 

5. Relate to strategy/objectives, yaitu apakah model secara langsung 

menunjukan hubungan indikator kinerja dengan strategi/tujuan. 

6. Deployment procedure, yaitu proses menerjemahkan indikator level yang 

lebih tinggi ke indikator level dibaahnya. 

7. Level of organization, yaitu model mengidentifikasikan perbedaan level 

bisnis induk, unit bisnis, proses bisnis, dan aktifitas. 

8. Stated specific objective, terdapat tujuan objectif dari model. 

9. Review, yaitu model memberikan aturan bahwa indikator harus di review 

secara periodic. 

10. Timely feedback,  yaitu mode memberikan timely feedback 

11. Integration, yaitu model yang menghasilkan indikator yang terintegrasi. 

12. Interaction, yaitu dialam model terdapat interaksi antara faktor – faktor 

yang mempengaruhi kinerja. Suwingjo (2000).  

  

III  Kesimpulan  

Pengukuran kinerja berguna untuk memberikan informasi pada sebuah 

organisasi tentang kinerja organisasi tersebut sehingga dapat mengetahui dan 
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mengevaluasi sehingga dapat mengambil langkah perbaikan secara 

berkesinambungan. Ada beberapa model  dalam pengukuran kinerja diantaranya: 

Balanced Scorecard (BSC), Integrated Performance Measurement System 

(IPMS), dan  Performance Prism. 

  Sistem pengukuran kinerja metode Performance Prism berupaya 

menyempurnakan model – model sebelumnya, dengan tidak hanya didasari oleh 

strategi tetapi juga memperhatikan kepuasan dan kontribusi stakeholder, Proses, 

dan Kapabilitas. 

  Performance Prism merupakan model yang berusaha melakukan 

penyempurnaan terhadap metode sebelumnya, seperti balance scorecard dan 

integraed Performance Measurement System. Metode performance prism 

merupakan metode pengukuran kinerja perusahaan yang dikembangkan oleh 

Andy Nelly, Chris Adam, dan Mike Kemerley dari University of Cambridge, pada 

tahun 2000. Seperti metode integraed Performance Measurement System, sistem 

pengukuran kinerja dengan dengan metode Performance Prism diawali dengan 

mengidentifikasi tuntutan stakeholder, metode ini juga mempertimbangkan 

kontribusi dari stakeholder. 
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