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INTISARI 

. PT. Rajawali Tanjungsari masih belum ada suatu sistem pengukuran kinerja 
sumber daya manusia. selama ini ukuran kinerja sumber daya manusia 
perusahaan lebih· dititikberatkan hanya pada sisi administratifuya saja atau 
selama kerja karyawan tersebut sesuai denganjob description-nya. Hal ini dapat 
menyebabkan perusahaan tetap pada kondisi yang sama secara terus - menerus. 
Human Resources Scorecard adalah suatu sistem pengukuran kinerja sumber 
daya manusia yang mengkaitkan orang - strategi - kinerja untuk menghasilkan 
perusahaan yang unggul. Human Resources Scorecard menjabarkan visi, misi, 
st:rategi menjadi aksi human resources yang dapat diukur kontribusinya. 
Pengukuran kinerja ini memandang unit bisnis dari empat perspektif, yaitu 
perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan, . dan proses 
pembelajaran dan pertumbuhan. Tiap perspektif yang ada dalam metode Human 
Resources Scorecard dibobotkan dengan menggunakan metode Analytical 
Hierarchy Process. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Score pengukuran kinerja sumber 
daya manusia di PT. Rajawali Tanjungsari pada tah.un 2005 adalah 2,506 yang 
digolongkan kinerja sumber daya manusia kurang dan tahun 2006 adaIah 3,139 
yang digolongkan kinerja sumber daya manusia sedang. 

Kata Kunci : Analytical Hierarchy Process, Human Resources Scorecard. 

PENDAHULUAN 

Persaingan antar perusahaan yang sangat ketat pada saat ini 
membutuhkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kinerja secara 
menyeluruh. Tiap perusahaan dituntut untuk dapat melaksanakan strateginya 
dalam menghadapi kompetisi dan menggunakan sumber daya secara lebih 
efektif dan efisien, yang akhimya visi, misi dan strategi perusahaan dapat 
tercapai. 

PT. Rajawali Tanjungsari yang bergerak dalam industri perdagangan 
kulit hewan (penyamakan kulit) dengan proses produksinya berdasarkan 
pemesanan (job order). Proses Produk utamanya adalah kulit jadi Nappa Softy 
(aniline dan semiline) yang terbuat dari bahan baku kulit mentah sapi. Nappa 
Softy digunakan untuk bahan baku pembuatan sepatu dengan merek terkenal di 
dunia. Perusahaan ini. merupakan salah satu penghasil Nappa terbaik di 
Indonesia yang di daerah Eropa khususnya negara Jerman dikenal dengan nama 
Java Box. Selain ito, juga memproduksi kulit sapi untuk sarung tangan baseball, 
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