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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengukuran Kinerja 

 Untuk menjamin performa dari suatu organisasi, diperlukan suatu evaluasi 

untuk menentukan apakah kinerja organisasi tersebut baik atau tidak. Pengertian 

pengukuran kinerja menurut Yuwono (2006:23) adalah tindakan pengukuran yang 

dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2001:416), tujuan pokok dari pengukuran kinerja adalah 

memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan tindakan 

dan hasil yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan pula untuk menekan 

perilaku yang tidak semestinya (disfunctional behaviour) dan untuk mendorong 

perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada 

waktunya, serta imbalan balik yang bersifat intristik maupun ekstrinsik. Manfaat 

pengukuran kinerja (Mulyadi, 2001:416) adalah 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

personal secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan 

personal, promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personal dan untuk 

menyediakan kriteria untuk seleksi dan evaluasi program pelatihan personel. 

4. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. 
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2.2  Balanced Scorecard 

 Menurut Kaplan dan Norton (1992), Balanced Scorecard merupakan 

kumpulan pengukuran finansial maupun pengukuran proses operasional yang 

memberikan gambaran umum secara cepat dan komprehensif mengenai bisnisnya 

kepada manajerial tingkat atas. Pengukuran finansial yang tercakup dalam 

Balanced Scorecard juga menceritakan hasil dari tindakan-tindakan yang telah 

dilakukan. Sedangkan menurut Luis dan Biromo (2007:18), Balanced Scorecard  

(BSC) merupakan alat manajemen kinerja (performance management tools) yang 

dapat membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan 

memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang semuanya 

terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Berdasarkan penjelasan diatas, 

Balanced Scorecard berperan sebagai penerjemah atau pengubah visi dan strategi 

organisasi menjadi aksi. Karena itu, BSC tidak berhenti pada saat strategi selesai 

dibangun, tetapi terus dimonitor proses eksekusinya.  

2.2.1. Sejarah Balanced Scorecard 

 Balanced Scorecard (BSC) pertama kali muncul pada tahun 1992, dalam 

artikel yang ditulis oleh Kaplan dan Norton di majalah Harvard Business Review 

edisi Januari-Februari 1992 yang berjudul “Balanced Scorecard That Drive 

Performance”. Selanjutnya teori BSC telah berkembang dengan pesat, dan pada 

tahun 1996 Kaplan dan Norton merivisi BSC yang telah mereka bangun itu. 

Disanalah muncul istilah Peta Strategi (Strategy Map). Bahkan pada awal tahun 

2000-an, Balanced Scorecard telah menjadi inti sistem manajemen strategi 

terutama dalam perusahaan yang telah manfaatkan teknologi informasi secara 

intensif. 
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2.2.2. Manfaat Balanced Scorecard 

 Masih menurut Luis dan Biromo (2007), Balanced Scorecard (BSC) 

adalah alat manajemen untuk menjaga keseimbangan antara: (1) Indikator 

finansial dan non-finansial, (2) Indikator kinerja masa lampau, masa kini, dan 

masa depan, (3) Indikator internal dan eksternal, (4) Indikator yang bersifat 

Leading (Cause/Divers) dan Lagging (Effect/Outcome). Sedangkan manfaat 

Balanced Scorecard bagi perusahaan menurut Kaplan dan Norton (2000: 122) 

adalah 

1. Balanced Scorecard mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk 

mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 

2. Balanced Scorecard memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam 

perspektif keuangan dan non keuangan (pelanggan, proses bisnis internal, 

pembelajaran, dan pertumbuhan). 

3. Balanced Scorecard memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka 

investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem, dan 

prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa mendatang. 

2.2.3. Kelebihan Balanced Scorecard 

 Masih menurut Luis dan Biromo (2007), Balanced Scorecard (BSC) 

sebagai alat manajemen kinerja memiliki kelebihan sebagai berikut. 

1. Dapat berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan strategi di antara para 

stakeholders dari sebuah organisasi, yaitu pihak manajemen, karyawan, para 

pemegang saham, pelanggan, dan komunitas lingkungan. Dengan BSC, para 

stakeholders dapat melakukan review terhadap strategi dan pencapaiannya. 
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2. Memungkinkan organisasi untuk memetakan semua faktor utama yang ada 

dalam organisasi tersebut, baik aset yang berupa fisik (tangible asset), 

maupun asset yang berupa non-fisik (non-tangible asset). 

3. Dapat mengaitkan strategi dengan kinerja organisasi (performance). Konsep 

perencanaan strategi lain hanya terfokus pada membangun strategi dan 

berhenti ketika strategi itu selesai dibangun, sedangkan Balanced Scorecard 

(BSC) memungkinkan organisasi untuk mengaitkan strategi yang dibangun 

dengan proses pelaksanaannya. Proses pelaksanaannya dapat dipantau tingkat 

pencapaiannya dengan Key Performance Indicators yang biasa disingkat 

menjadi KPI. Hal ini menunjukkan bahwa BSC tidak hanya membantu 

organisasi dalam menyusun strategi, tetapi juga memonitor pencapaian 

strategi tersebut. 

4. Memiliki konsep sebab-akibat. Para perilaku strategi mendapat gambaran atas 

hasil strategi yang dirancang sebelumnya. Bila terjadi kegagalan dalam suatu 

strategi akan mempengaruhi pencapaian strategi lainnya. Hubungan sebab-

akibat ini secara tidak langsung dapat menguatkan kerjasama dalam organisasi 

untuk bersama-sama berusaha mencapai tujuan organisasi 

5. Membantu proses penyusunan anggaran. Pada saat penyusunan anggaran 

tahunan, organisasi dapat menggunakan BSC sebagai titik tolak. Dari BSC 

dapat diketahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh organisasi guna 

mencapai target-targetnya, yang meliputi aktivitas sehari-hari sampai dengan 

proyek-proyek khusus. Kemudian bagi kegiatan-kegiatan itu dapat dihitung 

keperluan dananya dan dimasukkan ke dalam anggaran. 
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2.2.4. Perspektif Balanced Scorecard 

 Balanced Scorecard (BSC) menurut Kaplan dan Norton (1996:1) 

dilengkapi dengan pengukuran finansial secara tradisional yaitu diukur 

berdasarkan tiga perspektif lainnya yaitu pelanggan, proses bisnis internal, serta 

pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan adanya keempat perspektif ini 

memungkinkan perusahaan untuk mengukur hasil pencapaian keuangan 

sementara, bersamaan dengan pemantauan kemajuan dalam membangun 

kemampuan dan mempersiapkan aset tak berwujud yang mereka perlukan untuk 

masa depan.  

 Berikut penjelasan mendetail dari masing-masing perspektif menurut 

Menurut Luis dan Biromo (2007:23-37) 

1. Perspektif Keuangan 

Keuangan merupakan hal penting bagi suatu organisasi, terlepas apakah 

organisasi itu diharapkan untuk menghasilkan laba atau tidak. Hasil keuangan 

ini merupakan efek simultan dari ketiga perspektif lainnya, oleh karena itu 

perspektif finansial selalu ditempatkan pada posisi pertama. BSC 

menggariskan upaya apa yang harus dilakukan untuk dapat berhasil secara 

keuangan, dan bagaimana kinerja organisasi secara keuangan dilihat oleh para 

pemegang saham. Keuangan organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang 

yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam pendekatan keuangan yang 

bertujuan berjangka pendek, strategi yang digunakan adalah peningkatan 

produktivitas, meliputi upaya-upaya yang dapat dilakukan agar produktivitas 

dapat optimal. Berbeda dengan pendekatan keuangan yang bertujuan jangka 

panjang dilakukan strategi khusus yang disebut strategi pertumbuhan yang 
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meliputi dua hal utama yaitu peningkatan pendapatan dan peningkatan nilai 

bagi pelanggan. Menurut Niven (2005), pengukuran finansial merupakan 

komponen terpenting dalam balanced scorecard baik untuk organisasi profit, 

public, dan non profit. Untuk organisasi profit, pengukuran finansial ini 

mencerminkan hasil eksekusi strategi yang didetailkan oleh pengukuran di 

perspektif lainnya. Sedangkan untuk organisasi non-profit dan public, 

pengukuran finansial dilakukan tidak hanya untuk menjamin bahwa organisasi 

itu telah mencapai hasil yang ditentukan, tetapi juga melakukkan dengan cara 

yang efisien dengan biaya yang minimal. Contoh indikator yang ditemukan 

pada perspektif ini adalah profitability, revenue, dan pemanfaatan aset. 

2. Perspektif Pelanggan 

Dalam menyusun strategi, digunakan kacamata pelanggan yang menikmati 

produk atau jasa yang diberikan. Dengan tujuan untuk mengetahui nilai yang 

diberikan oleh pelanggan, nilai tersebut diukur dengan cara melakukan survey 

kepuasan pelanggan, baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri, maupun 

oleh lembaga independen. Untuk memberikan nilai yang baik pada pelanggan, 

ada tiga pendekatan (value proposition) yaitu  

• Product leadership (produk unggulan) 

• Operational Excellence (produk yang dirancang untuk seekonomis 

mungkin dengan cara  mengefisiensikan proses operasionalnya) 

• Customer Intimacy (produk-produk yang dibuat spesial dan tidak masal, 

dan disesuaikan dengan keinginan pelanggannya) 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 
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Proses bisnis internal adalah serangkaian aktivitas yang ada dalam bisnis 

secara internal yang kerap disebut sebagai rantai nilai (value chain).  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Value Chain 

Sumber: (Kaplan & Norton.2000) 

Mengukur kinerja perspektif bisnis internal dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi dan melakukan evaluasi terhadap setiap proses dari proses 

bisnis internal. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini berfokus pada sumber daya, 

khususnya sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Perspektif ini 

berurusan dengan pengembangan sumber daya manusia, agar masing-masing 

menjadi karyawan yang kompeten yang akhirnya akan menghasilkan kinerja 

yang prima bagi organisasi. Karena itu sasaran strategis harus merefleksikan 

strategi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Adapun tiga kategori 

utama yang dianalisis dan diukur dalam perspektif ini, yaitu (1) Kompetensi 

karyawan, (2) Daya Dukung Teknologi, (3) Budaya, Motivasi, dan 

Penghargaan.  

Terkait dengan penyusunan Balanced Scorecard, keempat perspektif itu 

merupakan peta wilayah dimana harus diletakkan strategi-strategi yang relevan di 
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tiap-tiap bagian. Strategi-strategi yang relevan tersebut dinamakan Strategi 

Objektif (SO) yang sesungguhnya merupakan strategi itu sendiri. 

2.2.5. Pemodelan Balanced Scorecard 

 Kaplan dan Norton (2000:8) menggambarkan Balanced Scorecard ke 

dalam satu kotak utama dengan empat tabel disekelilingnya seperti gambar 2.2. 

Setiap kotak mewakili cara pandang atau perspektif dalam mengukur kinerja 

organisasi, setiap perspektif memiliki keterkaitan dengan perspektif lainnya dan 

memiliki keterkaitan dengan visi-misi organisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Kerangka Kerja Balanced Scorecard 

Sedangkan gambar 2.3 adalah contoh penggambaran peta strategis yang berisi 

tentang sasaran strategis pada masing-masing perspektif yang sekaligus 

menunjukkan hubungan sebab akibatnya. 
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Gambar 2.3 Contoh Peta Strategis 

Sumber: http://www.reform.dekeu.go.id  

2.2.6. Penentuan Key Performance Indicator 

  Menurut Reh, F. John (2010), Key Performance Indicator (KPI) adalah 

ukuran secara kuantitatif yang menunjukan faktor penentu keberhasilan suatu 

organisasi Dengan berfokus pada sasaran strategis, KPI dibuat untuk setiap 

sasaran strategis dan mempunyai sifat untuk mengukur hasil atas target maupun 

mengukur hasil pencapaian dalam bentuk proses. Setiap organisasi memiliki KPI 

yang berbeda, tergantung dari budaya dan strategi organisasi.  

 Penentuan hasil pencapaian target dilakukan dengan membandingkan hasil 

pencapaian dengan target yang telah ditentukan. Menurut Mahendra (2007), untuk 

mengetahui pengukuran produktivitas total diperoleh dari perpaduan beberapa 

ukuran keberhasilan atau kriteria produktivitas yang sudah dibobot sesuai dengan 
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derajat kepentingan masing-masing kriteria dalam suatu perusahaan. Untuk 

penilaian dari hasil pencapaian digunakan metode OMAX (Objective Matrix). 

Menurut Rigg dan Glenn (1983), OMAX dapat digunakan untuk pengukuran 

kinerja multikriteria dengan indikator kerja yang disesuaikan pada ukuran 

organisasi. Selain itu, OMAX mampu menggabungkan beberapa nilai performa 

dari berbagai indikator kinerja atau kriteria menjadi satu nilai performa tunggal, 

sehingga gambaran performa suatu organisasi secara keseluruhan dapat dilihat 

dengan jelas. Langkah-langkah pengolahan data menggunakan Objective Matrix 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menetapkan kriteria (Tipe Pengukuran dan Cara Hitung) 

 Menyatakan kegiatan dan faktor-faktor yang akan diukur produktivitasnya  

  dan dinyatakan dengan ratio dari produktivitas yang diukur. 

2. Performance / Nilai Pencapaian 

 Setelah dilakukan pengukuran, diketahui tingkat hasil pencapaiannya lalu

 dikategorikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

3. Butir-butir matrix 

 Dibuat matrix yang disusun dengan besaran pencapaian mulai dari tingkat  

 yang terendah hingga tingkat tertinggi.  

4. Pemberian Nilai Skor (Percentage Score atau PC Score) 

 Hasil dari pengukuran diubah ke dalam skor yang telah ditentukan. 

5. Pembobotan 

 Setiap kriteria yang diukur diberi bobot sesuai dengan derajat  

 kepentingannya. 
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6. Penilaian (PC Score %) 

 Nilai yang diperoleh dari hasil pencapaian skor pada kriteria tertentu  

 dengan bobotnya. 

7. Performance Indicator 

 Merupakan jumlah nilai dari semua kriteria pengukuran yang dilakukan. 

2.3  Aplikasi Web 

 Menurut Hariyono (2008) aplikasi web adalah suatu aplikasi yang 

berbentuk klien dan server yang dapat membentuk halaman-halaman web 

berdasarkan permintaan pengakses. Klien adalah pemakai yang meminta halaman 

web, sedangkan server adalah penyedia layanan yang melayani permintaan dari 

pemakai. Klien dan server saling berhubungan dalam satu jaringan Internet atau 

Intranet. Web dapat diakses oleh berbagai platform dengan menggunakan browser, 

misalnya Internet Explorer, Mozilla, dan Opera.  

  Sedangkan menurut Pressman (2010:7-8), Web Application adalah 

perangkat lunak yang kerap disebut sebagai WebApps. Perangkat lunak yang 

menggunakan jaringan internet ini memiliki lebih dari satu set file hypertext yang 

menyediakan informasi menggunakan teks dan grafis. Namun, dengan munculnya 

Web 2.0, perangkat lunak ini berkembang ke lingkungan komputasi yang lebih 

canggih, yang tidak hanya menyediakan fitur yang berjalan sendiri, komputasi, 

dan memberikan informasi kepada penggunanya, tetapi juga terintegrasi dengan 

database dan aplikasi bisnis lainnya.  
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2.3.1. Hypertext Markup Language 

Menurut Mavrody (2012:8-9), Hypertext Markup Language adalah bahasa 

mark-up utama pada world wide web yang mampu membuat dokumen web 

dengan menentukan struktur konten termasuk judul, paragraf, tabel, footer, dan 

elemen lainnya. Hypertext Markup Language memungkinkan untuk menciptakan 

bentuk-bentuk interaktif seperti gambar, video, audio, dan hal lainnya. Selain itu 

dapat disisipkan juga script seperti JavaScript agar memberikan efek dinamis 

pada halaman web. 

Pengembangan Hypertext Markup Language 5 dimulai pada tahun 2004 

oleh sebuah kelompok ahli dari Apple, Mozilla, dan Opera yang membentuk Web 

Hypertext Application Technology Working Group atau yang lebih dikenal dengan 

WHATWG. Hickson dari Google, Inc. merupakan penulis utama pada spesifikasi 

HTML5. Pada akhirnya, spesifikasinya diadopsi oleh World Wide Web 

Consortium (W3C) pada tahun 2007. Berikut merupakan keunggulan dari 

HTML5 yakni  

1. HTML5 memperkenalkan banyak elemen baru, termasuk semantik untuk 

menggantikan elemen HTML generik. Misalnya elemen-elemen tampilan baru 

seperti <header>, <footer>, <section>, <nav>, <article> dibuat. Namun cukup 

banyak elemen dari HTML4 yang tidak digunakan. 

2. HTML5 juga memperkenalkan kapabilitas dengan penambahan plugin gratis 

seperti video-audio interface yang terstandarisasi, rasterisasi gambar, 

mendukung basis data lokal, mode offline, multithread javascript, dan cross 

document messaging.  
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2.3.2. Hypertext Processor 

 Menurut Welling dan Thomson (2009:2) Pretext Hyper Processor 

merupakan server-side scripting yang didesain khusus untuk web. Didalam 

sebuah halaman Hyper Text Markup Language, bisa disisipkan kode PHP yang 

dapat dieksekusi ketika halaman HTML tersebut diakses. Kode dari PHP 

diintepretasikan oleh web server dan HTML menampilkan hasil olahan data dari 

PHP tersebut.  

 PHP ditemukan pertama kali pada tahun 1994 dan dibangun oleh Rasmus 

Ledorf. Kemudian diadopsi oleh para professional lainnya dan akhirnya 

berkembang menjadi sebuah server-side scripting yang popular sekarang. Pada 

November 2007, sudah lebih dari 21 juta domain di berbagai domain dunia 

menggunakan PHP.  

 Dibandingkan dengan pesaing lainnya seperti Perl, Microsoft ASP.NET, 

Ruby, JavaServer Pages, dan ColdFusion, PHP memiliki banyak kelebihan seperti, 

performanya yang sangat cepat dengan menggunakan server yang tidak mahal, 

kemudahan implementasi dalam berbagai server, mudah berintegrasi dengan basis 

data, memiliki built in libraries, gratis, dan tingginya ketersediaan bantuan dan 

dokumentasi. 

2.3.3. JQuery 

 Menurut Kadir (2002:12) jQuery merupakan salah satu pustaka yang 

dikembangkan dengan menggunakan JavaScript. Dengan menggunakan jQuery 

penulisan kode JavaScript menjadi lebih sederhana dan menghasilkan web yang 

interaktif dan menarik dibandingkan dengan menulis JavaScript sendiri. Berikut 

beberapa kemampuan yang dimiliki oleh jQuery. 
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1. Menyembunyikan/menampilkan elemen yang menyusun halaman web. 

2. Menambahkan/menghapus elemen yang ada dalam halaman web. 

3. Melakukan animasi terhadap halaman web, misalnya menggerakan gambar. 

4. Menggunakan Asynchronous JavaScript, untuk mengubah tampilan tampilan 

sebagian data pada halaman web didasarkan jawaban dari server. 

Selain itu, jQuery juga mendukung penambahan plug-in yang membuat 

kemampuan jQuery berkembang pesat. Plug-in adalah tambahan-tambahan yang 

berjalan di atas jQuery yang membuat pembuatan halaman web menjadi lebih 

mudah atau lebih menarik. Plug-in Data Table merupakan plug-in yang 

mempunyai fokus dan fitur pada pengelolaan tampilan data dalam bentuk tabel. 

2.4  MySQL 

 Menurut Huda (2010, pp. 181), MySQL adalah sebuah perangkat lunak 

sistem manajemen basis data SQL atau yang dikenal dengan Database 

Management System, dimana database ini multithread dan multi-user. MySQL 

didistribusikan secara gratis di bawah lisensi General Public License (GPL). 

Berikut adalah beberapa keistimewaan MySQL yakni  

1. Portabilitas 

MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, 

Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris, Amiga, dan masih banyak 

lainnya. 

2. Multiuser 

MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan 

tanpa mengalami masalah atau konflik. 
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3. Aman  

MySQL memiliki lapisan sekuritas seperti level subnetmask, nama host, dan 

izin akses user dengan sistem perizinan yang mendetail, serta password 

terenkripsi. 

4. Skalabilitas dan Batas Limit Pengguna 

MySQL mampu menangani database dalam skala besar, dengan jumlah 

records lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel, serta 5 milyar baris. 

2.5  Jqwidget 

 Jqwidget merupakan jQuery dan HTML5 UI Framework yang dapat 

digunakan untuk membangun situs professional dan aplikasi mobile. Jqwidget 

juga menyediakan fitur yang lengkap seperti widget, themes, input validation, 

drag & drop plug-ins, data adapter, built-in WAI-ARI accessibility, 

internationalization, dan MVVM support. Jqwidget sudah digunakan oleh 

beberapa perusahaan terkenal seperti Xerox, Ericsonn, Nvidia, HP, dan 

Qualcomm.  Selain itu framework ini memiliki beberapa kelebihan seperti dapat 

bekerja di browser dan perangkat yang berbeda, terstandarisasi, dan memiliki 

fokus pada peningkatan kualitas performa.  
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Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 1 
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Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 2 Proses Olah Struktur Organisasi 

 

 
 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Proses Olah Otorisasi Akses 
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Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 2 Proses Olah Cara Perhitungan
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Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 2 Proses Olah Peta Strategi 
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Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 2 Proses Input Data Aktual 
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Gambar 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Proses Review Performance 
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3.4  Rancangan Basis Data 

 Pada tahap ini perancangan basis data yang digunakan pada aplikasi ini  

digambarkan dalam bentuk entity relationship diagram. Diagram ini dibuat untuk 

menentukan tabel-tabel beserta spesifikasinya dan menunjukkan hubungan relasi 

antar tabel yang akan digunakan ke dalam sistem. Diagram yang menunjukkan 

hubungan antar entitas pada aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Entity Relationship Diagram 
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 Berdasarkan entity relationship diagram yang dibuat, dibentuk basis data 

menggunakan My Structured Query Language (MySQL) dan dapat dijabarkan 

pada tabel 3.1 sampai dengan tabel 3.18. 

Nama Tabel : psc_user 

Fungsi Tabel : Menyimpan data personal dan login user  

Primary Key : user_id 

Foreign Key : organization_id 

 Tabel 3.1 Struktur tabel psc_user 

 

Nama Tabel : psc_organization  

Fungsi Tabel : Menyimpan data organisasi 

Primary Key : organization_id  

Foreign Key : - 

Tabel 3.2 Struktur tabel psc_organization 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 organization_id int  tidak Auto increment 
2 organization_name varchar 50 tidak  

 

No Nama Field Tipe Panjang
g 

Nullable Catatan 
1 user_id varchar 30 tidak Auto increment 
2 username varhar 30 tidak  
3 password varchar 30 tidak  

4 
authority int  

tidak 
1 = Admin  
2 =Manager  
3 = Employee 

5 organization_id
d 

int  tidak  
6 name varchar 100 ya  
7 position varchar 50 ya  

8 status small 
int 

 
 tidak 0 =inactive  

1 =active 
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Tabel 3.2 Struktur tabel psc_organization (lanjutan) 
 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
3 organization_type small int  tidak 1 = profit 

2 = non profit 
 4 parent int  tidak  
 

5 description varchar 300 tidak  

 
 

Nama Tabel : psc_color 

Fungsi Tabel : Menyimpan warna untuk setiap skor 

Primary Key : color_id  

Foreign Key : - 

Tabel 3.3 Struktur tabel psc_color 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Identitas Catatan 
1 color_id varchar 30 tidak PK Auto increment 
2 color varchar 7 tidak   
3 score int  tidak   

 

Nama Tabel : psc_strategy_map 

Fungsi Tabel : Menyimpan data strategy map untuk organisasi tertentu 

Primary Key : strategy_map_id  

Foreign Key : organization_id 

Tabel 3.4 Struktur tabel psc_strategy_map 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 

1 strategy_map_
id int 

 
tidak Auto increment 

2 organization_ 
id 

int  tidak  

3 start_date date time  tidak  
4 end_date date time  tidak  
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Tabel 3.4 Struktur tabel psc_strategy_map (lanjutan) 
 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
5 is_active short int  tidak 0 = inactive 

1 = active 
 

Nama Tabel : psc_perspective  

Fungsi Tabel : Menyimpan data perspektif untuk strategy map tertentu 

Primary Key : perspective_id  

Foreign Key : strategy_map_id 

Tabel 3.5 Struktur tabel psc_perspective 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 perspective_id int  tidak Auto increment 
2 perspective_ 

name 
varchar 100 tidak  

 

3 strategy_map_
id 

int  tidak  

4 weight float  tidak  
 
 

Nama Tabel : psc_so  

Fungsi Tabel : Menyimpan data strategy objectives untuk perspektif tertentu 

Primary Key : so_id  

Foreign Key : perspective_id 

Tabel 3.6 Struktur tabel psc_so 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 so_id int  tidak Auto increment 
2 so_name varchar 30 ya  

 3 perspective_id int  tidak  

4 weight float 30 tidak  
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Tabel 3.6 Struktur tabel psc_so (lanjutan) 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
5 strategy_ 

initiative 
text  ya  

 
 

Nama Tabel : psc_kpi  

Fungsi Tabel : Menyimpan data key performance indicator untuk strategy   

    objectives tertentu 

Primary Key : kpi_id  

Foreign Key : measurement_id, so_id, unit_of_measurement_id,    

     master_periode_id, yeartodate_id, measurement_id 

Tabel 3.7 Struktur tabel psc_kpi 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 kpi_id int  tidak Auto increment 
2 so_id int  tidak  

 
3 kpi_name varchar 300 tidak  

4 unit_of_measurem
ent_id int  tidak  

5 master_periode_id int  tidak  
6 baseline float  ya  

7 weight float  tidak  

8 yeartodate_id int  tidak  

9 measurement_id int  tidak  
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Nama Tabel : psc_yeartodate 

Fungsi Tabel : Menyimpan jenis-jenis perhitungan akhir yeartodate 

Primary Key : yeartodate_id  

Foreign Key : - 

Tabel 3.8 Struktur tabel psc_ yeartodate 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 yeartodate_id int  tidak Auto increment 
2 description varchar 30 tidak Average 

Accumulation 
Last Value 
 

 

 

Nama Tabel : psc_master_measurement  

Fungsi Tabel : Menyimpan data master measurement type 

Primary Key : master_measurement_id  

Foreign Key : -  

Tabel 3.9 Struktur tabel psc_master_measurement 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 master_measurement_

id 
int  tidak Auto increment 

2 description varchar 20 tidak Minimize 
Maximize 
Stabilize 
Normalize 
 

 

 

 

 

 

Rancang Bangun ..., Francis Christian, FTI UMN, 2014



	  

 

40	  

Nama Tabel : psc_master_periode  

Fungsi Tabel : Menyimpan data periode  

Primary Key : master_periode_id  

Foreign Key : - 

Tabel 3.10 Struktur tabel psc_master_periode 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 master_periode_

id 
int  tidak Auto increment 

2 description varchar 30 tidak Monthly 
Quarterly 
Semester 
Yearly 

 

Nama Tabel : psc_master_unit_of_measurement  

Fungsi Tabel : Menyimpan satun-satuan pengukuran 

Primary Key : unit_of_measurement_id 

Foreign Key : - 

Tabel 3.11 Struktur tabel psc_master_unit_of_measurement 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 unit_of_ 

measurement_id 
int  tidak Auto increment 

2 description varchar 30 tidak  
 

 

 

 

 

Rancang Bangun ..., Francis Christian, FTI UMN, 2014



	  

 

41	  

Nama Tabel : psc_measurement  

Fungsi Tabel : Menyimpan data measurement type  

Primary Key : measurement_id  

Foreign Key : master_measurement_id, organization_id 

Tabel 3.12 Struktur tabel psc_measurement 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 

1 measurement_id int  tidak Auto increment 

2 
master_ 
measurement_id 

int  tidak  

 
3 description varchar 300 ya  

4 status small int  tidak 0 =inactive  
1 =active 

 

Nama Tabel : psc_maximize  

Fungsi Tabel : Menyimpan rentang pengukuran dengan jenis maximize 

Primary Key : maximize_id  

Foreign Key : measurement_id 

Tabel 3.13 Struktur tabel psc_maximize 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 maximize_id int  tidak Auto increment 

2 measurement_
id int  tidak  

 
3 lower_bound decimal 5,2 tidak  
4 upper_bound decimal 5,2 tidak  
5 score int  tidak  
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Nama Tabel : psc_minimize  

Fungsi Tabel : Menyimpan rentang pengukuran dengan jenis minimize 

Primary Key : minimize_id  

Foreign Key : measurement_id 

Tabel 3.14 Struktur tabel psc_minimize 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 minimize_id int  tidak Auto increment 

2 measurement_
id int  tidak  

 
3 lower_bound decimal 5,2 tidak  
4 upper_bound decimal 5,2 tidak  
5 score int  tidak  

 

Nama Tabel : psc_stabilize  

Fungsi Tabel : Menyimpan rentang pengukuran dengan jenis stabilize 

Primary Key : stabilize_id  

Foreign Key : measurement_id 

Tabel 3.15 Struktur tabel psc_stabilize 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 stabilize_id int  tidak Auto increment 

2 measurement_
id int  tidak  

 
3 lower_bound decimal 5,2 tidak  
4 upper_bound decimal 5,2 tidak  

5 achievement_s
core float  tidak  

 score int  tidak  
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Nama Tabel : psc_normalize  

Fungsi Tabel : Menyimpan rentang pengukuran dengan jenis normalize 

Primary Key : normalize_id  

Foreign Key : measurement_id 

Tabel 3.16 Struktur tabel psc_normalize 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 normalize_id int  tidak Auto increment 

2 measurement_
id int  tidak  

 
3 lower_bound decimal 5,2 tidak  
4 upper_bound decimal 5,2 tidak  

5 achievement_ 
score float  tidak  

6 score int  tidak  
 

Nama Tabel : psc_target_detail  

Fungsi Tabel : Menyimpan data target dari masing masing KPI 

Primary Key : target_detail_id  

Foreign Key : kpi_id 

Tabel 3.17 Struktur tabel psc_target_detail 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 
1 target_detail_id int  tidak Auto increment 

2 kpi_id int 20 tidak  

 
3 target decimal 10,3 ya  
4 order int  tidak  
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Nama Tabel : psc_transaction_kpi  

Fungsi Tabel : Menyimpan transaksi pada key performance indicator tertentu 

Primary Key : transaction_kpi_id  

Foreign Key : target_detail_id 

Tabel 3.18 Struktur tabel psc_transaction_kpi 

No Nama Field Tipe Panjang Nullable Catatan 

1 transaction_ 
kpi_id int  tidak Auto increment 

2 target_detail_id int  tidak  
 3 actual float  tidak  

4 updated_by varchar 30 tidak  
5 updated_time date time  tidak  

 

3.5  Perancangan Antarmuka 

 Setelah perancangan sistem untuk aplikasi dibuat, dilanjutkan pada tahap 

perancangan antarmuka. Tahap perancangan antarmuka berisi tampilan tiap-tiap 

halaman yang akan dibuat dalam aplikasi ini. Tampilan umum yang akan dibuat 

untuk antarmuka dapat dilihat pada sub bab 3.4.1 hingga 3.4.10 

3.4.1 Tampilan Login 

Nama halaman : psc_login.php 

Deskripsi halaman : Halaman ini muncul sebagai tampilan awal ketika ingin  

masuk ke aplikasi. Halaman ini berfungsi untuk proses login. Tampilan ini dapat 

dilihat pada gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Rancangan Tampilan Halaman Login 

3.4.2 Tampilan Halaman Utama 

Nama halaman : index.php 

Deskripsi halaman : Tampilan utama halaman web yang berisi rangkuman data 

performa organisasi yang ditampilkan dalam bentuk dashboard dan grafik. Hasil 

performa untuk setiap key performance indicator dapat juga dilihat pada 

dropdown  list pada bagian akhir halaman. Tampilan ini dapat dilihat pada gambar 

3.11. 
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Gambar 3.11 Rancangan Tampilan Halaman Utama 

 

Ketika tombol “see detail” ditekan maka ditampilkan rincian data aktual dan 

persentase pencapaian pada masing-masing KPI hingga tanggal saat diakses. 

Rancangan tampilan detail year to date dapat dilihat pada gambar 3.12 
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Gambar 3.12 Rancangan Tampilan Pop Up Detail Year to Date 

3.4.3 Tampilan Pengaturan Struktur Organisasi 

Nama halaman : psc_editOrganizationalStructure.php 

Deskripsi halaman : Halaman untuk mengatur struktur organisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Rancangan Tampilan Halaman Pengaturan Struktur Organisasi 
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3.4.4 Tampilan Pengaturan Hak Akses 

Nama halaman : psc_editAuthorizationAccess.php 

Deskripsi halaman : Halaman untuk mengatur hak akses dari tiap user.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Rancangan Tampilan Pengaturan Hak Akses 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Rancangan Tampilan Pop Up Halaman Pengaturan Hak Akses 
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3.4.5 Tampilan Pengaturan Warna 

Nama halaman : psc_editColorMeter.php 

Deskripsi halaman : Tampilan untuk mengatur warna pada setiap skor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Rancangan Tampilan Pengaturan Warna 

 

3.4.6 Tampilan Pengaturan Tipe Pengukuran 

Nama halaman :  psc_editMeasurementType.php 

Deskripsi halaman : Tampilan untuk mengatur jenis-jenis pengukuran yang 

ada untuk melakukan pengukuran kinerja pada setiap organisasi. Tampilan ini 

dapat dilihat pada gambar 3.17 dan 3.18.  
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Gambar 3.17 Rancangan Tampilan Halaman Pengaturan Tipe Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran 3.18 Rancangan Tampilan Pop Up 

 Halaman Pengaturan Tipe Pengukuran 
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3.4.7 Tampilan Pengaturan Periode Strategy Map 

Nama halaman : psc_editPeriod.php 

Deskripsi halaman : Tampilan untuk mengatur periode strategy map pada 

organisasi tertentu. Pengaturan strategy map mana yang akan aktif pada sistem.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Rancangan Tampilan Pengaturan Periode Peta Strategi 

3.4.8 Tampilan Pengaturan Strategy Map 

Nama halaman : psc_strategyMap.php 

Deskripsi halaman : Tampilan untuk mengatur strategy map organisasi tertentu. 

Pengaturan yang terdapat di halaman ini adalah pengaturan perspective dan 

pengaturan strategy objective pada setiap perspektif. Tampilan ini dapat dilihat 

pada gambar 3.20.  
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Gambar 3.20 Rancangan Tampilan Halaman Pengaturan Perspektif dan SO 

3.4.9 Tampilan Pengaturan Form KPI 

Nama halaman : psc_editFormKPI.php 

Deskripsi halaman : Tampilan untuk mengatur KPI masing -masing strategy 

objective yang telah ditentukan sebelumnya. Tampilan ini dapat dilihat pada 

gambar 3.21 dan 3.22. 
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Gambar 3.21 Rancangan Tampilan Halaman Pengaturan KPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 Rancangan Tampilan Pop Up Halaman Pengaturan KPI 
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3.4.10 Tampilan Input Data Aktual 

Nama halaman : psc_inputData.php 

Deskripsi halaman : Tampilan untuk memasukkan data kinerja perusahaan 

sesuai dengan formulir kpi yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil pengolahan 

data ini akan muncul pada dashboard dan review yeartodate . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Rancangan Tampilan Halaman Input Data Aktual 
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3.4.11 Tampilan Bantuan 

Nama halaman : psc_help.php 

Deskripsi halaman : Tampilan untuk memberikan bantuan kepada user tentang 

pengertian balanced scorecard dan panduan menggunakan aplikasi ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Rancangan Tampilan Halaman Bantuan 
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