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Learn from yesterday,
Live for today,
Hope for tomorrow
- Albert Einstein-

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Namun keberhasilan itu adalah milik
mereka yang senatiasa berusaha.” – B.J. Habiebie

ABSTRAK

Unit teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung
proses bisnis pada suatu perusahaan, salah satunya adalah PT Jasa Marga. PT Jasa
Marga sebagai penyedia jalan bebas hambatan telah memberlakukan pembayaran
non-tunai yaitu Electronic Toll (E-toll). Adanya pembaharuan sistem transaksi
pada jalan tol masih ada permasalahan yang terjadi pada transaksi E-toll.
Permasalahan yang ada pada transaksi E-toll meliputi, Portal rusak, Reader Error,
Lane Printer, Toll Collector Terminal, Automatic Line Barrier, OBS rusak,
Customer Display Panel dan Pultol Identity Display (Data kerusakan, 2018).
Sehingga diperlukan adanya pengukuran kinerja teknologi informasi transaksi Etoll pada PT Jasa Marga cabang Surabaya-Gempol dengan menggunakan metode
IT Balanced Scorecard (IT BSC). IT BSC akan mengukur kinerja departemen TI
dari empat perspektif, yaitu Kontribusi Perusahaan, Orientasi Pengguna,
Penyempurnaan Operasional dan Orientasi Masa Depan. Hasil penelitian yang
telah dilakukan menggunakan metode gabungan antara metode kualitatif dengan
kuantitatif yang menunjukkan bahwa PT Jasa Marga khususnya Tol SurabayaGempol telah memenuhi 2 perspektif berkategori baik pada perspektif kontribusi
perusahaan dan perspektif penyempurnaan operasional serta 2 perspektif
berkategori cukup pada perspektif orientasi pengguna dan perspektif orientasi
masa depan.
Kata Kunci: IT Balanced Scorecard, Pengukuran Kinerja IT, Transaksi E-toll.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
PT Jasa Marga merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang bergerak dalam bidang jasa penyedia jalan tol bebas hambatan. Jasa Marga
adalah perusahaan pertama yang menjadi penyelenggara jaringan jalan tol yang
handal dari tahun 1978. Tugas utama sebagai perusahaan BUMN, Jasa Marga
ialah merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta
sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas
hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.
Dalam perkembangannya, Jasa Marga memiliki berbagai cabang di seluruh
Indonesia, guna memberikan jalan alternatif bagi masyarakat dan meningkatkan
laba perusahaan.
PT Jasa Marga sebagai penyedia layanan jalan bebas hambatan
meluncurkan produk inovatif pada tahun 2009 sebagai solusi untuk mengatasi
kemacetan yang terjadi di gerbong tol yaitu Electronic Toll (E-toll) (Jasa Marga,
2010). Peluncuran penggunaan E-toll ini didukung dengan adanya peraturan yang
telah dibuat oleh pemerintah dan diwajibkan untuk melakukan transaksi non-tunai
di tol per 31 Oktober 2017, serta peresmian tentang aturan 100% wajib
penggunaan non-tunai di jalan tol (Peraturan Manteri Perkejaan Umum dan
Perumahan Rakyat/ PUPR No. 16/PRT/M/2017).
Kesuksesan Jasa Marga dalam mengembangkan sistem transaksi E-toll
dipengaruhi oleh kinerja teknologi informasi yang beroperasi di setiap gerbang tol
khususnya cabang Surabaya-Gempol (SurGem). Saat ini Jasa Marga cabang
Surabaya-Gempol sebagai salah satu induk perusahaan selalu berupaya untuk
meningkatkan teknologi informasi terbaik untuk memperlancar jalannya transaksi
pada jalan tol. Proses kinerja peralatan teknologi informasi sangat berperan
penting bagi menunjang kelancaran transaksi pada E-toll dalam proses pelayanan
terhadap pengguna jalan. Dengan demikian perusahaan yang memiliki inovasi
teknologi informasi perlu mengetahui pencapaian kinerja dari proses pelayanan
yang diberikan dengan dukungan teknologi informasi. Kelancaran transaksi
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mengurangi durasi waktu transaksi manual yang ±15 detik menjadi ±5-9 detik jika
menggunakan kartu E-toll, sehingga dapat meminimalisir kemacetan yang terjadi
akibat proses transaksi.
Berdasarkan survei awal melalui wawancara lima orang karyawan yang
berjaga di salah satu gerbang tol cabang Surabaya-Gempol, masih terdapat
permasalahan pada kinerja teknologi informasi transaksi antara lain: peralatan
RFID yang digunakan sulit mendeteksi kartu E-toll yang digunakan oleh
pengguna, terjadi kerusakan kartu E-toll yang tidak disadari oleh pengguna karena
sering kali melakukan tapping dengan cara menggesek kartu karna sulit
terdeteksi, gangguan pada portal untuk membuka kadang kala terjadi error saat
proses selesainya transaksi dan sering kali pengguna mengalami kesulitan saat
melakukan tapping kartu dikarenakan jarak kendaraan dengan letak tapping kartu
E-toll mengakibatkan pengguna harus keluar dari mobil atau kartu yang
digunakan terjatuh. Permasalahan yang terjadi pada peralatan penunjang transaksi
E-toll selama tahun 2018 yang ada di gardu tol cabang Surabaya-Gempol antara
lain, portal rusak, Reader Error, Lane Printer (LPR), Toll Collector Terminal
(TCT), Automatic Line Barrier (ALB), OBS rusak, Customer Display Panel
(CDP) dan Pultol Identity Display (PID). Kinerja peralatan penunjang teknologi
informasi E-toll periode 2018 ditunjukkan pada grafik Gambar 1.1.
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Gambar 1. 1 Kerusakan Peralatan E-toll
(Sumber: Bagian Teknisi Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol, 2019)
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Permasalahan tersebut berdampak pada proses jalannya transaksi yang
berisiko pada kinerja teknologi informasi transaksi E-toll, menghambat jalannya
proses pengolahan data dan proses transaksi yang akan membutuhkan waktu
cukup lama untuk dilakukan perbaikan. Sehingga dibutuhkan penelitian
pengukuran kinerja teknologi informasi pada transaksi E-toll. Salah satu metode
yang digunakan untuk mengukur kinerja teknologi informasi yaitu IT Balanced
Scorecard. Penggunaan metode IT Balanced Scorecard dimaksudkan untuk
mengetahui masing-masing perspektif, yaitu kontribusi perusahaan, orientasi
pengguna, penyempurnaan operasional dan orientasi masa depan. Yang bertujuan
untuk mengukur kinerja teknologi informasi transaksi E-toll. Empat prespektif ini
mampu mengukur kinerja dari perusahaan yang memanfaatkan teknologi
informasi sebagai pendukung, sehingga mampu memberikan gambaran tentang
pencapaian kinerja teknologi informasi pada perusahaan sesuai dengan tujuan dari
e-government (Calakua, 2015). Mengingat transaksi E-toll memiliki peran penting
meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi proses kerja, inovatif, penyelesaian
pekerjaan tepat waktu dan meningkatnya kepuasan pengguna.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan analisis
pengukuran kinerja teknologi informasi transaksi E-toll pada PT Jasa Marga
Cabang Surabaya-Gempol menggunakan metode IT Balanced Scorecard. Hasil
pengukuran kinerja teknologi informasi ini diharapkan dapat memberikan
gambaran pencapaian kinerja teknologi informasi transaksi E-toll, dapat menjadi
acuan bagi perusahaan untuk meminimalisir ancaman dan kelemahan serta dapat
memberikan rekomendasi pengambilan keputusan untuk perkembangan teknologi
informasi transaksi E-toll kedepannya.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang dapat dibuat
adalah bagaimana menganalisis pengukuran kinerja teknologi informasi transaksi
E-toll pada PT Jasa Marga cabang Surabaya-Gempol dengan menggunakan empat
perspektif dari IT Balanced Scorecard yaitu kontribusi perusahaan, orientasi
pengguna, penyempurnaan operasional dan orientasi masa depan?
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1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam mengukur kinerja sistem informasi Electronic Toll
(E-toll) pada PT Jasa Marga cabang Surabaya – Gempol ini adalah sebagai
berikut.
Penelitian ini hanya membahas tentang kinerja teknologi informasi transaksi
pembayaran menggunakan E-toll dan permasalahan yang mempengaruhi
kinerja teknologi informasi transaksi E-toll.
Penelitian ini mengambil data permasalahan peralatan periode 2018 pada
transaksi E-toll.
Responden pada penelitian ini adalah pihak manajemen, karyawan gerbang tol
Surabaya-Gempol dan pengguna jalan tol (customer).
1.4 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan
penelitian ini adalah:
Menganalisis

kinerja

teknologi

informasi

transaksi

E-toll

dengan

menggunakan empat perspektif dari metode IT Balanced Scorecard yaitu
kontribusi perusahaan, orientasi pengguna, penyempurnaan operasional dan
orientasi masa depan.
Menghasilkan informasi pencapaian kinerja teknologi informasi transaksi
pada E-toll.
Memberikan rekomendasi untuk pertimbangan pengambilan keputusan dalam
pengembangan kinerja teknologi informasi transaksi E-toll.
1.5 Manfaat
Berdasarkan analisis kinerja teknologi informasi E-toll pada PT Jasa Marga
cabang Surabaya-Gempol diharapkan dapat mengetahui pencapaian kinerja
teknologi informasi transaksi E-toll dan dapat membantu memberikan
rekomendasi pengambilan keputusan untuk pengembangan kinerja teknologi
informasi

pada

transaksi

E-toll.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 E–Toll Card
E-toll adalah sebuah kartu yang digunakan untuk melakukan pembayaran
masuk ke jalan tol di seluruh daerah indonesia. Penggunaan kartu E-toll ini
bertujuan untuk mengurangi waktu transaksi pembayaran yang ada pada jalan tol,
mengurangi kesalahan saat melakukan transaksi, mengurangi terjadinya kesalahan
saat menginputkan data keuangan dan mengurangi terjadinya kemacetan di jalan
tol. Transaksi pada tol memiliki dua jenis transaksi yaitu transaksi terbuka dan
tertutup. Cara penggunaan sistem transaksi terbuka dan tertutup dapat dilihat pada

Gambar 2. 1 Cara Penggunaan E-toll Sistem Terbuka dan Tertutup
Gambar 2.1.
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2.2 Analisis
Analisis adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang menguraikan
sebuah sistem menjadi bagian–bagian komponen untuk tujuan mempelajari
seberapa baik komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai
tujuannya (Whitten J. L., 2007). Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang
memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu
untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu
kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya (Makinudin, 2006).
Menurut Jogiyanto (1999:129) dalam (Mujiyati, 2014) Analisis merupakan
sebuah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian
komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang
diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikkannya.
2.3 Pengukuran Kinerja Teknologi Informasi
Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat
keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang
tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya
jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan
yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau targettarget tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja
seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak
ukurnya (Mahsun, 2006).
Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai proses pengkuantifikasian
efisiensi dan efektivitas dari tindakan yang lalu. Ukuran kinerja dapat
didefinisikan sebagai sebuah parameter yang digunakan untuk mengkuantifikasi
efisiensi dan/atau efektivitas dari tindakan yang lalu. Pengukuran kinerja
memainkan peran yang sangat penting bagi perusahaan dalam rangka perubahan
ke arah yang lebih baik. Pengukuran itu sendiri berarti suatu proses atau aktivitas
perbandingan objek-objek tertentu dengan memberikan kepada objek tersebut
dengan menggunakan cara-cara tertentu. Hasil pengukuran adalah data dan jika
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data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat dan
berguna bagi para manajer untuk mengambil keputusan atau tindakan untuk
meningkatkan kinerja organisasi (Sutandar, 2016).
Menurut Yp Simon (1983) dalam (Andri, 2017) teknologi merupakan
disiplin rasional yang dirancanng untuk meyakinkan penguasaan dan aplikasi
ilmiah. Informasi dapat didefinisikan sebagai suatu data yang dapat diolah
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.
Informasi disini digunakan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk
yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan
suatu kejadian-kejadian yang nyata dan digunakan suatu pengambilan keputusan.
Jadi, teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi,
pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer
terutama pada aplikasi hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak
komputer).
Dari pengertian pengukuran kinerja dan pengertian teknologi informasi
dapat disimpulkan bahwa suatu penilaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran yang
telah diperoleh dari pengembangan teknologi yang dilakukan di sebuah
perusahaan.
2.4 IT Balanced Scorecard
Balanced Scorecard merupakan perangkat kinerja–kinerja masa lalu dengan
tujuan unit bisnis untuk menciptakan nilai bagi pelanggan perusahaan saat ini dan
mendatang (Kaplan & Norton, 1992). Menurut Grembergen & Haes (2005) dalam
Ronggo & Firza (2016) konsep dari Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh
Kaplan dan Norton dapat diimplementasikan pada fungsi IT dan proses-prosesnya
sehingga menjadi konsep Information Technology Balance Scorecard dengan
begitu teknologi informasi memiliki peranan penting dalam memproses,
mengolah suatu informasi menjadi yang lebih bermanfaat dan akurat. IT Balanced
Scorecard adalah sebuah metodologi manajemen kinerja penerapan teknologi
informasi yang dikembangkan dari metodologi Balanced Scorecard. IT Balanced
Scorecard memiliki tujuan agar para pengguna dapat menyesuaikan perencanaan
dan aktivitas-aktivitas sistem informasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi,
menyesuaikan usaha pengguna dengan tujuan sistem informasi, menyediakan
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pengukuran untuk mengevaluasi efektivitas organisasi sistem informasi,
mendorong dan mempertahankan kinerja sistem informasi yang semakin
meningkat, dan pencapaian hasil yang seimbang di antara kelompok stakeholder
(Maula & Ghozali, 2012).
Komponen IT Balanced Scorecard adalah suatu hubungan dan akibat antara
tindakan yang terjadi. Hubungan ini diartikulasikan oleh dua kunci jenis tindakan:
ukuran hasil dan faktor pendorong kinerja (Keyes, 2005). IT Balanced Scorecard
merupakan alat yang tepat untuk mengetahui sejauh mana penerapannya sudah
sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan. IT Balanced Scorecard dapat
menjabarkan dan memproyeksikan memberikan kerangka berpikir untuk
menjabarkan strategi penerapan teknologi informasi perusahaan ke dalam segi
operasional. Implementasi dari Balanced Scorecard pada fungsi TI ini menjadi
tool yang semakin popular digunakan oleh perusahaan- perusahaan.
IT Balance Scorecard terbagi menjadi empat faktor, yaitu:
1.

Kontribusi Perusahaan (Corporate Contribution)

2.

Orientasi Pengguna (Customer Orientasion)

3.

Penyempurnaan Operasional (Operational Excellent)

4.

Orientasi Masa Depan (Future Orientation)

a.
b.
c.
d.

Balanced Scorecard

IT Balanced Scorecard

Keuangan
Pelanggan
Proses Bisnis Internal
Pembelajaran dan
Pertumbuhan

a. Kontribusi Perusahaan
b. Orientasi Pengguna
c. Penyempurnaan
Operasional
d. Orientasi Masa Depan

Gambar 2. 2 Perubahan Perspektif Balanced Scorecard Tradisional menjadi
IT Balanced Scorecard
Dari gambar 2.2 dapat diketahui perubahan perspektif dari Balanced
Scorecard tradisional menjadi IT Balanced Socrecard. Dalam penerapannya,
metode IT Balaced Scorecard adalah salah satu alat untuk mengukur kinerja dari
suatu sistem teknologi informasi yang memandang unit bisnis teknologi informasi
dari 4 (empat) perspektif yaitu: kontribusi perusahaan, orientasi pengguna,
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penyempurnaan operasional dan orientasi masa depan. Pada tahun 1997, Balanced
Scorecard diadopsi Van Grembergen dan Van Bruggen untuk digunakan pada
Organisasi Departemen Teknologi Informasi. Mereka berpandangan bahwa
Departemen Teknologi Informasi merupakan penyedia layanan internal maka
perspektif yang digunakan harus diubah dan disesuaikan. Dengan melihat bahwa
pengguna mereka adalah pegawai internal dan kontribusi mereka dinilai
berdasarkan pandangan pihak manajemen (Haryani & Hidayah, 2014).
Implementasi metode IT Balance Scorecard merupakan salah satu alat
pengukur kinerja dari suatu sistem teknologi informasi yang memandang unit
teknologi informasi dari 4 (empat) perspektif yaitu: kontribusi perusahaan,
orientasi pengguna, penyempurnaan operasional dan orientasi masa depan.

Gambar 2. 3 Perspektif dalam IT Balanced Scorecard
Masing-masing perspektif yang ada pada IT Balanced Scorecard dapat
dijelaskan sebagai berikut (Mastuki, 2015):
1. Perspektif Kontribusi Perusahaan (Corporate Contribution)
Perspektif Kontribusi Perusahaan (Corporate Contribution) adalah untuk
mencapai kontribusi bisnis terhadap investasi TI. Hal-hal yang dibahas dalam
kontribusi perusahaan yaitu kontribusi strategis performance yang sinergis, nilai

10

bisnis dari proyek TI dan manajemen dari investasi TI-nya. Tolok ukur yang
digunakan berdasarkan standar obyektif yang tersedia atau yang dapat ditentukan
dan kasus yang berasal dari sumber eksternal (Saul, 2000). Sasaran pada
perspektif kontribusi perusahaan yaitu mengendalikan biaya TI dari aplikasi TI
yang baru dan nilai bisnis dari fungsi aplikasi TI yang sedang berjalan.
2. Perspektif Orientasi Pengguna (User Orientation)
Perpektif Orientasi Pengguna (User Orientation) adalah perpektif yang
mengevaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang pengguna bisnis (pelanggan)
dan lebih jauh lagi pelanggan dari unit bisnis yang ada. Dalam perspektif ini,
perusahaan mengidentifikasi pelanggan dan segmentasi pasar yang akan
dimasuki. Dengan perspektif ini, maka perusahaan dapat menyelaraskan berbagai
ukuran pelanggan, seperti: kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, profitabilitas
dengan pelanggan sendiri atau segmentasi pasar. Perspektif Orientasi Pengguna
(User Orientation) difokuskan untuk mengevaluasi performance TI dari
pandangan pelanggan dan pengguna internal (Karyawan Perusahaan) hal yang
dibahas dalam orientasi pengguna yaitu kepuasan pelanggan, penggabungan TI,
atau bisnis, keberhasilan pengembangan dan tingkat keberhasilan pelayanan. Ada
tiga fokus yang perlu diperhatikan yaitu: menjadi penyedia aplikasi pilihan,
bekerja sama dengan pengguna dan menjamin kepuasan pengguna. Hal ini
bertujuan untuk memfokuskan pada pengembangan hubungan bisnis dan
pengimplementasian organisasi TI yang baru beserta proses TI-nya.
3. Perspektif Penyempurnaan Operasional (Operational Exellence)
Perspektif

Penyempurnaan

Operasional

(Operational

Execllence)

menjelaskan tentang seberapa efektif dan efisien proses-proses TI dalam
perusahaan. Fungsi TI harus memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi
kepada pengguna dengan biaya seminimal mungkin. Penyempurnaan Operasional
memiliki kontribusi yang penting karena berakibat pada dua hal, yaitu: kualitas
produk dan penekanan biaya TI. Apabila hal diatas kurang diperhatikan maka
akibat yang akan ditimbulkan adalah beban kerja personil TI akan menjadi tinggi
karena prosedur kerja kacau sehingga mengakibatkan banyak kesalah-pahaman
dan pekerjaan ulang. Adapun faktor yang dibahas dalam Penyempurnaan
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Operasional yaitu proses yang cepat tanggap, pengelolaan jaminan dan
perlindungan serta keamanan.

4. Perspektif Orientasi di Masa Depan (Future Orientation)
Perspektif Orientasi Masa Depan (Future Orientation) membahas tentang
peningkatan kemampuaan perusahaan, keefektifan perusahaan manajemen
karyawan, perkembangan arsitektur perusahaan dan penelitian terhadap teknologiteknologi baru yang muncul. Rencana perusahaan dimasa yang akan datang harus
dipersiapkan mulai dari sekarang. Perusahaan harus dapat membaca trend TI
dimasa depan dan mengantisipasinya terlebih dahulu dengan penguasaan
teknologi baru. Karena itu, penguasaan terhadap TI terbaru merupakan syarat
mutlak untuk mendukung orientasi masa depan. Jadi solusi terbaik adalah dengan
selalu mengadakan pelatihan personil TI secara tetap sehingga meningkatkan
keahlian TI. Hal ini didukung dengan faktor teknologi juga, diantaranya
melakukan penelitian teknologi informasi yang selalu up-to-date diharapkan dapat
menjawab tantangan dimasa depan.
Keunggulan pendekatan dengan menggunakan IT Balanced Scorecard
adalah hasil yang diperoleh berupa sebuah perencanaan strategi yang
komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Kajian dalam pengukuran kinerja
melalui IT Balanced Scorecard merujuk kepada diagram hubungan sebab akibat.
Melalui diagram ini dapat mengetahui hubungan sebab akibat untuk masing-masing
perspektif. Pengukuran kinerja menggunakan pendekatan ini juga merujuk pada

hubungan sebab akibat untuk masing-masing perspektif, seperti yang ditunjukkan

Gambar 2. 4 Hubungan Sebab Akibat
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pada Gambar 2.3.
2.5 Key Performance Indicator (KPI)
Dalam setiap proses pengukuran kinerja dibutuhkan suatu ukuran untuk
mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian dari kinerja perusahaan tersebut.
Salah satu yang digunakan dalam proses pengukuran kinerja adalah indikator
utama Key Performance Indicators (KPI). Key Performance Indicators (KPI)
merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh
strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan visi dan misi
perusahaan (Moeheriono, 2012). Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Key
Performance Indicators (KPI) adalah kriteria yang terukur (measirable) dan
dianggap sebagai parameter kunci untuk menentukan keberhasilan perusahaan.
KPI diartikan sebagai sebuah ukuran spesifik tentang kinerja perusahaan dalam
wilayah bisnisnya.
Ukuran tersebut dapat berupa financial dan non-financial yang dapat
digunakan untuk mengukur kinerja strategi perusahaan. Sebagai alat pengukur
kinerja strategi perusahaan, KPI dapat mengindikasikan perkembangan suatu
perusahaan, keberhasilan kegiatan dan program atau penyampaian pelayanan agar
dapat mewujudkan target-target atau sasaran perusahaan. KPI dapat berupa
ukuran kuantitatif ataupun kualitatif. Pemilihan mengenai bentuk KPI, apakah
kuantitatif atau kualitatif, tergantung pada kebutuhan dan karakter perusahaan
(Faisal, Firza, Fawwaz, & Ogy, 2019).
2.6 Populasi dan Sampel
Populasi adalah kumpulan objek dengan karakteristik yang sama dan akan
dijadikan bahan penelitian (penelaahan) (Supangat, 2007). Sedangkan menurut
Sugiyono (2014), populasi adalah suatu bidang umum yang terdiri atas obyek atau
subyek (topik) dengan kualitas dan ciri tertentu, yang telah ditentukan oleh
peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya.
Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua
yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu,
maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang
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dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.
Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif
(mewakili) (Sugiyono, 2012).
2.7 Skala Likert
Skala likert merupakan skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap
responden dalam merespon pertanyaan berkaitan dengan indikator-indikator suatu
konsep atau variabel yang sedang diukur. Berikut adalah jawaban responden yang
diberi skor yang ditunjukan pada Tabel 2.1.
Tabel 2. 1 Skala Likert
Pilihan Jawaban Responden
A
B
C
D

Skor
4
3
2
1
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode gabungan
antara metode kualitatif dengan kuantitatif untuk saling melengkapi gambaran
akan hasil studi mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini diperkuat dengan
analisis dari data yang diambil melalui wawancara, observasi dan kuesioner
kepada pihak perusahaan dan pengguna yang terkait.
Tahapan penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir terdiri
secara terurut beserta hasil tiap tahapan, terlihat seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian
3.1 Identifikasi Masalah
Penelitian ini berusaha mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan
sistem bisnis berupa pemanfaatan teknologi informasi pada PT Jasa Marga cabang
Surabaya-Gempol dengan mengumpulkan informasi terkini sebagai acuan bahan
analisis. Masalah yang diangkat terbatas dengan hubungan transaksi E-toll dan
teknologi informasi yang berpengaruh. Metode untuk menggali data pada tahap
ini dilakukan dengan wawancara terhadap pihak manajemen PT Jasa Marga
cabang Surabaya-Gempol yang lebih dekat dengan permasalahan pada sistem
transaksi E-toll. Permasalahan yang hendak diidentifikasi dibagi ke dalam tiga
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tingkat permasalahan berupa permasalahan rendah, sedang dan tinggi yang
menggambarkan tingkat prioritas penyelesaian masalah untuk diutamakan.
Identifikasi masalah yang telah diketahui pada survei awal dapat diliat pada Tabel
3.1.
Tabel 3. 1 Data identifikasi masalah berkaitan dengan transaksi E-toll
No
Masalah
Tingkat masalah
1
Proses internal deteksi kartu RFID E-toll
Tinggi
2
Saldo pada kartu E-toll tidak tercukupi
Tinggi
3
Penempatan posisi detector / reader RFID
Sedang
Permasalahan jaringan Fiber Optic tiap
4
Tinggi
gardu
5
Peralatan monitoring rusak (CCTV)
Sedang
3.2 Studi Literatur
Pada tahap ini, dilakukan pencarian mengenai referensi maupun teori yang
sesuai dengan beberapa permasalahan pada PT Jasa Marga cabang SurabayaGempol. Literasi juga mengacu pada Visi dan Misi perusahaan yang dapat
diturunkan sebagai bahan analisa dalam mencari aspek-aspek yang berkaitan
dalam permasalahan yang muncul. Visi dan Misi dari perusahaan PT Jasa Marga
dengan rincian sebagai berikut:
1. Visi: Menjadi Perusahaan Jalan Tol Nasional Terbesar, Terpercaya dan
Berkesinambungan.
2. Misi:
a.

Memaksimalkan Pengembangan Kawasan untuk Meningkatkan
Kemajuan Masyarakat dan Keuntungan Perusahaan.

b.

Menjalankan Usaha Jalan Tol di Seluruh Rantai Nilai secara
Profesional dan Berkesinambungan.

c.

Memimpin

Pembangunan

Jalan

Tol

di

Indonesia

untuk

Meningkatkan Konektivitas Nasional.
d.

Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dengan Pelayanan Prima.

Hasil dari studi literatur merupakan kumpulan referensi relevan dari
perusahaan terhadap identifikasi masalah yang ditemukan pada tahap sebelumnya.
Tujuan tahap ini agar dapat memperkuat permasalahan dan sebagai dasar
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pemahaman untuk membantu dalam penyelesaian masalah serta sebagai dasar
dalam membangun perspektif-perspektif pada IT Balanced Scorecard.
3.3 Analisis Sistem Bisnis Teknologi E-toll
Pada tahap ini, penulis melakukan wawancara dan observasi ke PT Jasa
Marga cabang Surabaya-Gempol untuk mendapatkan informasi sistem bisnis yang
berjalan pada sistem transaksi menggunakan E-toll yang diterapkan. Hasil pada
langkah ini menghasilkan faktor-faktor yang dapat mendukung proses kerja dari
sistem bisnis tersebut dan ketertkaitannya dengan penentuan faktor-faktor yang
bisa dimasukkan dalam metode IT Balanced Scorecard.
Sistem bisnis yang diterapkan perusahaan secara umum memanfaatkan
teknologi sepenuhnya tanpa bantuan personil pegawai yang berkaitan langsung
pada proses transaksi menggunakan kartu E-toll. Pada sistem bisnis yang berjalan,
masalah bagi pengguna layanan E-toll lebih terpusat terhadap keadaan saldo kartu
sebagai proses awal yang harus dipenuhi untuk masuk ke proses-proses
berikutnya. Skema alur bisnis yang diterapkan sebagaimana diagram pada

Gambar 3. 2 Diagram Alur Sistem Bisnis Teknologi E-toll
(Sumber: PT Jasa Marga)
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Gambar 3.2.

3.4 Penjabaran IT Balanced Scorecard
Tahap ini dimulai dengan menjabarkan empat perspektif IT Balanced
Scorecard dengan susunan kuesioner yang digunakan dalam pengambilan data.
Data Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan berdasarkan pada hasil
analisa antara studi literatur terhadap Visi dan Misi perusahaan serta sistem bisnis
dari teknologi yang mereka terapkan. Data Key Performance Indicators (KPI)
yang telah dibuat berdasarkan analisis ini dilakukan pada penelitian berjudul
Analisis Pengukuran Kinerja Teknologi Informasi pada PT Pegadaian
menggunakan IT Balanced Scorecard Anastasia (2015) yang ada dan telah
disetujui oleh pihak perusahaan yang dapat diliat pada Tabel 3.2.
Tabel 3. 2 Data Key Performance Indicators (KPI)
Tujuan
Perspektif IT
Perusahaan
Balanced
Tujuan Strategi
Menggunakan
Scorecard
IT

Perspektif
kontribusi
perusahaan
Memudahkan
perusahaan
dalam
melakukan
kegiatan
usahanya
Perspektif
orientasi
pengguna

Key Performance
Indicator (KPI)

Efektivitas dan
efisiensi sistem
transaksi

Persentase
menggunakan TI
dalam meningkatkan
kefeektifan sistem
transaksi

Peningkatan
pelayanan

Persentase pelayanan

Kemudahan Pengguna
pada sistem teknologi
transaksi
Kepuasan pengguna
Kepuasan pengguna
Keluhan pengguna

Memberikan
perlayanan
primas serta

Perspektif
penyempurnaan
operasional

Efisiensi operasional

Kecepatan waktu
respon perangkat TI
tiap kategori user

18

kepuasan
pengguna jalan
tol

Jumlah antrian
kendaraan

Meningkatkan
penanganan masalah

Kecepatan proses
transaksi

Rata-rata waktu
respon masalah
Kecepatan
penanganan masalah
Kecepatan rata-rata
transaksi
Pelatihan terhadap
pengguna

Meningkatkan
pelatihan staff TI
Perspektif
orientasi masa
depan
Penigkatan sistem
teknologi terbaru

Persentase
optimalisasi
pengembangan TI
Persentase
perkembangan TI
dalam menunjang
tujuan bisnis
Persentase pada
keamanan sistem

Data dikumpulkan dengan kuesioner yang dirancang dari hasil penjabaran
berupa Key Performance Indicators (KPI) dengan acuan tiap perspektif memiliki
masing–masing pertanyaan yang diajukan kepada beberapa pegawai pada bagian
terkait dan pengguna jalan tol kemudian nilai data diolah pada tiap perspektif.
3.4.1 Perspektif Kontribusi Perusahaan
Pada perspektif ini, peneliti berusaha dengan menentukan sasaran strategi
perusahaan yaitu terhadap pengendalian biaya dengan efektivitas berjalannya
layanan dan mengukur mekanisme nilai bisnis yang dikembangkan dari investasi
teknologi informasi pada perusahaan.
Kontribusi perusahaan dianggap sebagai kontribusi strategis dan performa
dari layanan teknologi informasi yang dijalankan. Perspektif ini diambil dari sisi
bagian manajemen perusahaan sebagai unit pengelola keseluruhan kegiatan bisnis
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yang dijalankan. Ditujukan dengan menggali informasi mengenai indikator yang
mempengaruhi sistem bisnis E-toll.
3.4.2 Perspektif Orientasi Pengguna
Dalam perspektif ini, peneliti melakukan pengukuran evaluasi terhadap
pengguna teknologi informasi. Fokus pada perspektif orientasi pengguna adalah
bagaimana pandangan pengguna akhir (end user) yang merupakan pengguna jalan
tol dan pengguna internal (karyawan gerbang tol) yang memiliki tujuan untuk
menjamin kepuasan pengguna.
Perspektif ini berusaha menggali sudut pandang keberjalanan teknologi
informasi pada transaksi E-toll melalui dua konsep pengguna yang dimaksud.
Layanan yang berjalan ditujukan untuk konsumen utama sebagai pengguna jalan
tol namun secara operasional transaksi juga melibatkan pegawai pada bagian
transaksi yang ikut menjalankan sistem tersebut.
3.4.3 Perspektif Penyempurnaan Operasional
Perspektif

ini

menekankan

bagaimana

peneliti

melakukan

proses

pengukuran kinerja teknologi informasi pada perusahaan dan menitik-beratkan
pada operasional sistem transaksi E-toll dan kemajuan dari teknologi informasi
yang berpengaruh pada sistem tersebut.
Dalam perspektif ini, informasi yang berusaha ditelaah meliputi keandalan
teknologi informasi yang berpengaruh pada sistem bisnis secara keseluruhan pada
rangkaian keadaan normal sistem transaksi E-toll meliputi keadaan aktual yang
terjadi di lapangan dan mekanisme transaksi yang berjalan. Tujuan pada
perspektif ini memperhatikan akibat yang mungkin terjadi dengan keadaan
operasional sistem bisnis saat ini.
3.4.4 Perspektif Orientasi Masa Depan
Perspektif ini berkaitan dengan adanya pengukuran dari sisi personil
teknologi sistem informasi dan keahlian staff atau karyawan teknologi sistem
informasi serta melakukan evaluasi yang menitik-beratkan pada penguasaan
terhadap teknologi informasi baik dari segi penerapan teknologi masa mendatang
maupun individu personil yang akan menggunakannya.
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Perspektif ini bertujuan untuk menggali kinerja perusahaan dalam
memahami trend teknologi yang berkembang saat ini dengan kesempatan
mengembangkan layanan yang mereka jalankan sebagai aset keberlangsungan
bisnis dan tantangan masa depan dengan riset teknologi yang dinamis.
Dalam tahap penjabaran ini juga memanfaatkan kerangka analisis IT
Balanced Scorecard sebagai berikut:
1. Penyelarasan Visi dan Misi Perusahaan dengan perspektif IT Balanced
Scorecard.
2. Melakukan analisis faktor pendukung pada sistem bisnis E-toll
3. Menentukan Key Performance Indicators (KPI)
4. Penentuan ukuran strategis KPI berdasarkan empat perspektif IT Balanced
Scorecard.
5. Penyusunan peta strategis untuk melihat bagaimana tujuan strategis tiap
perspektif dapat menunjang sistem bisnis E-toll.
6. Melakukan perhitungan kuesioner dan wawancara dari data aktual dan
pencapaian tiap ukuran strategis dari masing-masing KPI dalam bentuk
tabel.
7. Melakukan evaluasi ukuran strategis dari masing-masing perspektif.
Langkah-langkah tersebut diilustrasikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Kerangka IT Balanced Scorecard
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Pada Gambar 3.2 menjelaskan mengenai kerangka IT Balanced Scorecard,
yang di awali dengan Visi dan Misi Instansi - Faktor Pendukung Sistem Bisnis Etoll – Peta Strategis – Key Performance Indicators (KPI) Perspektif IT Balanced
Socrecard – Perhitungan dan Pengukuran – Evaluasi. Dibawah ini merupakan
penjabaran dari kerangka diatas, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Visi dan Misi Instansi
Visi adalah suatu gambaran masa depan yang ingin di capai oleh sebuah
perusahaan pada waktu yang jauh kedepan. Sedangkan misi adalah suatu
keinginan yang akan di capai oleh suatu perusahaan atau lembaga atau
individu dalam usahanya untuk dapat mewujudkan visi yang akan di capai.
Visi dan misi dari sebuah instansi ini sangatlah penting, karena dengan
adanya visi dan misi maka sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas
akan keberlangsungan dari perusahaannya tersebut.
2. Faktor Pendukung Sistem Bisnis E-toll
Peran sistem informasi dalam dunia bisnis utamanya perusahaan belum
optimal sampai saat ini. Hal ini dikarenakan ketidaksanggupan dunia
sistem informasi mengikuti kedinamisan dunia bisnis. Maka dari itu,
banyak faktor pendukung yang di perlukan dalam sistem bisnis E-toll agar
dapat mencapai tujuan dari perusahaan.
3. Peta Strategis
Peta strategis atau pemetaan strategi adalah diagram yang menggambarkan
bagaimana sebuah perusahaan menciptakan nilai dengan menghubungkan
tujuan strategis secara eksplisit mengenai hubungan sebab-akibat satu
sama lain yang dikelompokkan dalam empat perspektif IT Balanced
Scorecard. Pemetaan strategis juga dapat diartikan sebagai bagian strategi
dari kerangka IT Balanced Scorecard untuk menggambarkan strategi
untuk menciptakan nilai.
4. Key Performance Indicators (KPI) Perspektif IT Balanced Scorecard
Key

Performance

Indicators

(KPI)

merupakan

alat

ukur

yang

menggunakan efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya.
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5. Perhitungan dan Pengukuran
Sebuah perusahaan sangat membutuhkan perhitungan dan pengukuran
untuk menerapkan IT Balanced Scorecard sebagai salah satu set ukuran
kinerja yang multi dimensi. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk
mengukur semua bidang kinerja yang penting bagi keberhasilan
perusahaan.
6. Evaluasi
Evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan
untuk pemilaian. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan
efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan
perusahaan.
3.5 Pengukuran dan Penilaian
Pada tahap terakhir penelitian akan didapatkan hasil dari pengukuran kinerja
transaksi E-toll dengan menghitung nilai bobot sasaran atau target, kondisi yang
dihadapi saat ini dan pencapaian terhadap keempat perspektif yang dijabarkan
pada IT Balanced Scorecard. Dengan didapatkannya hasil pengukuran kinerja
pada unit teknologi informasi yang digunakan pada perusahaan maka dapat
diketahui masing-masing persentase dari keempat perspektif yang dirujuk pada IT
Balanced Scorecard.
Setiap perspektif memiliki jumlah keseluruhan bobot bernilai 100.
Kemudian dilakukan penentuan target pencapaian dari masing-masing indikator
dengan menghitung score (skor) dari data wawancara dan kuesioner dengan acuan
rumus dilihat pada Gambar 3.3.
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 𝑛 ∗

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 = 𝑛 ∗

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

25%
𝛴𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

25%
∗ 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖
𝛴𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

100
∗ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 ∗ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡
100

Gambar 3. 3 Rumus Perhitungan Key Performance Indicator (KPI)
(Sumber: Taluka (2015)
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian dari tahap awal sampai pada
pengukuran kinerja untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.
Selanjutnya akan dibahas hasil penelitian ini secara mendalam dan dikaitkan
antara hasil penelitian dengan teori yang ada dalam landasan teori.
4.1 Hasil Identifikasi masalah
Hasil pada tahap ini dimulai dengan wawancara yang dilakukan pada pihak
manajemen bagian Traffic Management Section Head atas nama Bapak
Purwantoro dan Toll Collection Management Section Head atas nama Bapak
Wahyudi mengenai proses transaksi E-toll yang sudah berjalan. Serta
menggabungkan hasil wawancara awal kepada lima karyawan yang bertugas
memantau proses transaksi menggunakan E-toll di gardu tol. Masalah yang
teridentifikasi disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4. 1 Data identifikasi masalah berkaitan dengan transaksi E-toll
No
Masalah
Tingkat masalah
1
Proses internal deteksi kartu RFID E-toll
Tinggi
2

Saldo pada kartu E-toll tidak tercukupi

Tinggi

3

Penempatan posisi detector / reader RFID

Sedang

4

Permasalahan jaringan Fiber Optic tiap
gardu

Tinggi

5

Peralatan monitoring rusak (CCTV)

Sedang

Pada tabel diatas, masalah dapat dikategorikan pada rancangan awal bagi
perspektif penyempurnaan operasional (masalah nomor 1,3,4, dan 5) dan juga
perspektif orientasi pengguna (masalah nomor 2). Masalah berkaitan dengan
sistem bisnis yang dijalankan akan diteruskan sebagai bahan untuk memperoleh
rumusan awal dalam menjabarkan IT Balanced Scorecard melalui faktor-faktor
yang ditemukan dari hasil identifikasi masalah dan studi literasi terhadap
perusahaan.
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Sedangkan observasi yang dilakukan pada perusahaan PT Jasa Marga
cabang Surabaya-Gempol dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap
teknologi informasi transaksi E-toll. Secara umum, gambaran dalam penelitian ini
meliputi kecepatan waktu proses transaksi dan jumlah antrian pada setiap gardu.
4.2 Hasil Studi Literatur
Hasil ini diawali dengan mempelajari Visi dan Misi dari perusahaan PT Jasa
Marga dalam menjalankan layanan transaksi E-toll tersebut mereka berpegang
teguh terhadap nilai Agility dalam arti menghadapi perubahan dengan berkembang
secara berkesinambungan dalam bentuk menerapkan teknologi E-toll untuk
mengganti sistem lama yang dipakai. Dan nilai Customer Focus guna
memberikan pelayanan dan berkelanjutan terhadap pelanggan pada sistem bisnis
transaksi E-toll yang dijalankan. Maka perlu digunakan metode yang tepat dalam
mengukur kinerja transaksi E-toll yang berjalan. Sehingga hasil dari studi literatur
Visi dan Misi perusahaan dengan capaian yang berkaitan dengan teknologi
informasi dapat diliat pada Tabel 4.2.
Tabel 4. 2 Hasil Studi Literasi Terhadap Perusahaan
Target Capaian Berkaitan Dengan Teknologi
No
Literasi
Informasi
Penerapan teknologi informasi yang
1
Visi perusahaan
berkesinambungan
2

Nilai perusahaan
(Agility)

Perubahan teknologi informasi bagi layanan
transaksi E-toll

3

Nilai perusahaan
(Customer Focus)

Kepuasan pelanggan terhadap layanan
transaksi E-toll

Dari tabel diatas, hasil literasi nomor 1 dan 2 dapat digunakan sebagai awal
perspektif orientasi masa depan, sedangkan nomor 3 lebih mengarah terhadap
capaian perspektif orientasi pengguna. Hasil yang diperoleh dalam studi literatur
pada tahap ini yaitu adanya keterkaitan antara metode IT Balanced Scorecard
dengan pengukuran kinerja teknologi informasi proses transaksi E-toll. Karena
metode IT Balanced Scorecard dapat digunakan dalam menganalisis dan
mengukur kinerja teknologi dan merupakan metode yang dapat menjelaskan
bagaimana kesuksesan penerapan teknologi atau sistem informasi yang sedang
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dikembangkan. Dalam kasus ini, metode IT Balanced Scorecard dirumuskan
melalui turunan dari masalah yang dihadapi perusahaan dan Visi-Misi yang
hendak dicapai pada kinerja transaksi E-toll.
4.3 Hasil Analisis Sistem Bisnis Teknologi E-toll
Hasil dari sistem bisnis yang diterapkan perusahaan didasarkan pada
Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diterapkan oleh PT Jasa Marga sebagai
salah satu acuan yang masuk sebagai tujuan pencapaian penerapan teknologi
informasi pada perusahaan tersebut yang dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4. 1 Standar Pelayanan Minimum Layanan E-toll PT Jasa Marga
(Sumber: PT Jasa Marga)
Berdasarkan pada Gambar 4.1 acuan SPM yang diterapkan perusahaan
terletak pada bagian teknis operasional antrian kendaraan keluar dan masuk.
Digambarkan bahwa indikator pada SPM tersebut dijadikan faktor aksesibilitas
dari layanan E-toll. Maka dari faktor aksesibilitas ini dapat diturunkan ke bagian
perspektif penyempurnaan operasional dalam IT Balanced Scorecard.
Sehingga hasil identifikasi masalah dan studi literasi terhadap perusahaan
tersebut dapat terbentuk dengan analisa pada setiap perspektif yang terdapat
delapan faktor yang tersebar ke masing-masing perspektif dari rangkaian masalah
yang mendukung pencapaian perusahaan. Faktor-faktor pendukung yang dari
hasil analisa pada setiap perspektif dapat dilihat pada Gambar 4.2.
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Gambar 4. 2 Hasil Analisa Faktor-Faktor Pendukung
Hasil faktor-faktor pendukung yang terdapat dari perspektif kontribusi
perusahaan meliputi efektivitas dan efisiensi transaksi serta peningkatan layanan
sebagai acuan kontribusi perusahaan yang berkaitan dengan kinerja teknologi
informasi terhadap layanan transaksi E-toll. Pada perspektif orientasi pelanggan
memiliki satu faktor berupa kepuasan pelanggan sebagai acuan kinerja layanan
yang diperuntukan bagi pelanggan baik berupa pengguna jalan tol dan pegawai
operasional transaksi dengan teknologi informasi. Kemudian terdapat tiga faktor
pada perspektif penyempuranan operasional yang meliputi efisiensi operasional,
penanganan masalah dan kecepatan proses transaksi sebagai acuan faktor
pendukung operasional transaksi E-toll. Pada perspektif orientasi masa depan
terdapat faktor pendukung berupa peningkatan staff atau karyawan IT dan
peningkatan sistem terbaru sebagai bentuk aset perusahaan guna keberlangsungan
layanan yang berjalan.
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4.4 Hasil Penjabaran IT Balanced Scorecard
Bedasarkan hasil wawancara dan observasi dengan pihak perusahaan, maka
dengan dirancang suatu peta strategi untuk meningkatkan kinerja teknologi
informasi divisi IT dalam mengembangkan sistem teknologi transaksi E-toll.
Strategi tersebut dikelompokkan pada tiap-tiap perspektif IT Balanced Scorecard,
yaitu perspektif kontribusi perusahaan, perspektif orientasi pengguna, perspektif
penyempurnaan operasional dan perspektif orientasi masa depan. Strategi tersebut
didapat dari kesimpulan hasil wawancara yang kemudian disesuaikan dengan visi
dan misi perusahaan. Dengan begitu akan lebih mudah untuk melakukan
pengukuran terhadap teknologi informasi transaksi E-toll yang dikembangkan
oleh PT Jasa Marga cabang Surabaya-Gempol saat ini. Peta strategi yang telah

dijabarkan dengan masing-masing tiap perspektif dapat dilihat pada Gambar 4.3.
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Gambar 4. 3 Peta Strategi
Sasaran strategi adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dapat
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Setelah melakukan perumusan peta strategi,
selanjutnya ialah menentukan Key Peroformance Indicator (KPI) untuk dapat
melakukan pengukuran kinerja pada masing-masing perspektif IT Balanced
Scorecard, perumusan Key Performance Indicator (KPI) ini juga sudah disepakati
oleh pihak staff atau karyawan IT dan manajemen perusahaan. Tahapan
pengukuran dilakukan setelah mendapatkan Key Performance Indicator (KPI) dan
sasaran dari masing-masing perpektif IT Balanced Scorecard. Adapun hasil
pengambilan data dapat diketahui oleh pihak manajemen perusahaan PT Jasa
Marga cabang Surabaya-Gempol dengan karyawan yang berjumlah 125 karyawan
sebagai responden pihak internal dan 75 pengguna jalan tol sebagai responden
pihak eksternal.
Data Key Performance Indicators (KPI) menunjukan dari keseluruhan
empat perspektif terdapat 14 Key Performance Indicators (KPI) dengan tujuan
strategis masing-masing beserta sasaran capaian yang diharapkan dalam kinerja
transaksi E-toll pada perusahaan. Data Key Performance Indicators (KPI) tiap
persepektif diambil menggunakan kuesioner dan wawancara objektif terhadap halhal yang berkaitan kemudian didapatkan nilai-nilai dalam persentase untuk
dikalkulasikan ke dalam bentuk nilai akhir sebagai representasi data. Data Key
Performance Indicators (KPI) serta bobot dan sasaran yang telah ada dapat dilihat
pada Tabel 4.3.
Tabel 4. 3 Key Performance Indicator (KPI) dan Bobot
Tujuan
Key
Perspektif IT
Perusahaan
Tujuan
Performance
Balanced
Menggunakan
Strategi
Indicator
Scorecard
TI
(KPI)
Memudahkan
perusahaan
dalam
melakukan
kegiatan
usahanya

Perspektif
kontribusi
perusahaan

Efektivitas
dan efisiensi
sistem
transaksi

Persentase
menggunakan
TI dalam
meningkatkan
kefeektifan
sistem
transaksi

Bobot

Sasaran

50

98 %

30

Peningkatan
pelayanan

Perspektif
orientasi
pengguna

Kepuasan
pengguna

Efisiensi
operasional

Perspektif
penyempurnaan
operasional
Memberikan
perlayanan
primas serta
kepuasan
pengguna jalan
tol

50

Kemudahan
Pengguna
pada sistem
teknologi
transaksi

30

Kepuasan
pengguna

50

Keluhan
pengguna

20

Kecepatan
waktu respon
perangkat TI
tiap kategori
user

20

Bisa lebih
dari 5
detik

Jumlah antrian
kendaraan

20

Antara
3-5
kendaraan

20

5 menit

20

Bisa lebih
dari 5
menit

Kecepatan
rata-rata
transaksi

20

Bisa lebih
dari 5
detik

Pelatihan
terhadap
pengguna

40

3 kali

20

90 %

20

98 %

Rata-rata
waktu respon
Meningkatkan masalah
penanganan
Kecepatan
masalah
penanganan
masalah
Kecepatan
proses
transaksi

Perspektif
orientasi masa
depan

Persentase
pelayanan

Meningkatkan
pelatihan staff
Persentase
TI
optimalisasi
pengembangan
TI
Penigkatan
sistem
teknologi

Persentase
perkembangan
TI dalam

95 %

95 %
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terbaru

menunjang
tujuan bisnis
Persentase
pada
keamanan
sistem

20

98 %

Kalkulasi untuk representasi data mengacu pada rumus yang telah dijelaskan
pada BAB III untuk mendapatkan score (skor) sebagai nilai masing-masing Key
Performance Indicators (KPI) dalam keterkaitan antara target dengan capaian lalu
final score (skor akhir) sebagai nilai akhir representasi adanya keterkaitan score
(skor) dengan bobot yang dihadapkan pada setiap Key Performance Indicators
(KPI). Dan nilai akhir perspektif merupakan hasil penjumlahan dalam persentase
dari seluruh final score (skor akhir) yang dihasilkan pada masing-masing
indikator di tiap-tiap perspektif.
4.4.1 Perspektif Kontribusi Perusahaan
Pada perspektif ini terdapat data wawancara dengan pegawai PT Jasa Marga
cabang Surabaya-Gempol. Perspektif ini meliputi dua indikator yang menunjukan
persentase penggunakan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas
kinerja sistem transaksi dan persentase pelayanan yang diterapkan oleh
perusahaan. Target yang diharapkan merupakan standar yang hendak dicapai oleh
perusahaan dalam memberikan nilai kontribusi teknologi informasi pada sistem
bisnis yang mereka terapkan. Pegawai yang diambil sebagai responden berada
pada bagian manajemen yang berkaitan dengan monitoring kegiatan sistem bisnis
transaksi E-toll yang berjalan.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 760 ∗

25%
= 95%
200

100
∗ 95% = 96.94
98%
96.94 ∗ 50
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 48.47%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
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Berdasarkan hasil dari 200 responden dengan jumlah 760 sampel dapat
diperoleh score (skor) sebesar 96.94 dari faktor efektivitas dan efisiensi transaksi,
pada Key Performance Indicator (KPI) persentase penggunaan IT dalam
meningkatkan keefektifan sistem transaksi, dengan final score (skor akhir) yang
didapat adalah 48.47%.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 584 ∗

25%
= 73%
200

100
∗ 73% = 76.84
95%
76.84 ∗ 50
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 38.42%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

Dari hasil dari 200 responden dengan jumlah 584 sampel yang terdapat pada
faktor peningkatan pelayanan dengan Key Performance Indicator (KPI)
persentase pelayanan menghasilkan score (skor) 76.84, dengan final score (skor
akhir) yang diperoleh sebesar 38.42%. Sehingga dapat dijabarkan pada Tabel 4.4.
Tabel 4. 4 Hasil Pengukuran Perspektif Kontribusi Perusahaan
Key
Performance
Score
Faktor
Bobot Target Capaian
Indocator
(skor)
(KPI)

Final
Score
(Skor
Akhir)

Efektifitas dan
efisiensi
transaksi

Persentase
penggunaan IT
dalam
meningkatkan
keefektifan
sistem
transaksi

50

98 %

95 %

96.94

48.47 %

Peningkatan
pelayanan

Persentase
pelayanan

50

95 %

73 %

76.84

38.42 %

173.78

86.89 %

Total

100

Dari pengukuran perspektif kontribusi perusahaan dapat dilihat pada Tabel
4.4 yang hanya didapatkan dua Key Performance Indicator (KPI) yang masingmasing memiliki bobot bernilai sama yaitu sebesar 50. Nilai capaian 95% pada
indikator pertama dan 73% pada indikator kedua diperoleh dari hasil kuesioner
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yang ditujukan bagi pihak manajemen. Nilai capaian tersebut didasarkan pada
perhitungan jumlah keseluruhan responden kuesioner dengan nilai jawaban pada
skala likert yang dikonversi ke bentuk persentase. Kalkulasi pada perspektif
pertama ini menghasilkan nilai total keseluruhan 86.89% yang menggambarkan
adanya

ketercapaian

target

namun

belum

optimal

sehingga

dapat

direkomendasikan optimalisasi yang bisa dilakukan oleh pihak perusahaan.
4.4.2 Perspektif Orientasi Pengguna
Persektif ini meliputi tiga indikator yang menitik-beratkan pada faktor
pegawai sebagai pengguna yang menjalankan teknologi transaksi E-toll. Indikator
ini dimulai dari kemudahan yang didapatkan oleh pengguna dalam melakukan
transaksi, kepuasan pengguna dalam keselurahan proses penggunaan dan adanya
keluhan yang timbul akibat masalah apabila terjadi. Pada perspektif ini terdapat
data wawancara dan pengolahan kuesioner dengan populasi yang diambil dari
karyawan PT Jasa Marga cabang Surabaya-Gempol. Karyawan yang diambil
sebagai responden terbagi menjadi beberapa bagian yang diperuntukan menjawab
pertanyaan pada bidangnya masing-masing yang masih berkaitan dengan kinerja
teknologi pada transaksi E-toll. Pertanyaan melibatkan pembobotan nilai Skala
Likert yaitu A-B-C-D-4-3-2-1.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 608 ∗

25%
= 76%
200

100
∗ 76% = 80
95%
80 ∗ 30
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 24%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

Berdasarkan hasil dari 200 responden yang terhitung ada 608 sampel yang
didapat menghasilkan capaian 76%. Perhitungan dari faktor kepuasan pengguna
dapat diperoleh score (skor) sebesar 80 pada Key Performance Indicator (KPI)
kemudahan pengguna pada sistem teknologi transaksi, dengan final score (skor
akhir) yang didapat adalah 24.00%.
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 632 ∗

25%
= 79%
200

100
∗ 79% = 83.15
95%
83.15 ∗ 50
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 41.58%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

Dari 200 responden yang telah dihitung terdapat 632 sampel yang
menghasilkan capaian 79%. Perhitungan dari faktor kepuasan pengguna pada Key
Performance Indicator (KPI) kepuasan pengguna score (skor) yang didapat
adalah 83.15, dengan menghasilkan final score (skor akhir) yang diperoleh
sebesar 41.58%.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 296 ∗

25%
= 37%
200

100
∗ 37% = 38.95
95%
38.95 ∗ 20
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 7.79%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

Dari 200 responden yang telah dihitung terdapat 296 sampel yang
menghasilkan capaian 37%. Perhitungan faktor kepuasan pengguna pada Key
Performance Indicator (KPI) keluhan pengguna score (skor) yang didapat ialah
38.95, dengan menghasilkan final score (skor akhir) yang diperoleh sebesar
7.79%. Sehingga dapat dijabarkan pada Tabel 4.5.
Tabel 4. 5 Hasil Pengukuran Perspektif Orientasi Pengguna
Faktor

Kepuasan
pengguna

Capaian

Score
(skor)

Final
Score
(Skor
Akhir)

95 %

76 %

80

24.00 %

95 %

79 %

83.15

41.58 %

Key
Performance
Indicator (KPI)

Bobot

Target

Kemudahan
pengguna pada
sistem
teknologi
transaksi

30

Kepuasan
pengguna

50

35

Keluhan
pengguna
Total

20

95 %

37 %

100

38.95

7.79 %

202.11

73.37 %

Dari pengukuran perspektif orientasi pengguna dapat dilihat pada Tabel 4.5
memperlihatkan hasil kalkulasi dari tiga indikator perspektif orientasi pengguna
dengan bobot yang diberikan. Masing-masing nilai capaian didapatkan dari hasil
kuesioner dengan rata-rata dari responden baik pengguna jalan tol dan pegawai
perusahaan yang terkait sebagai pengguna teknologi informasi pada sistem
transaksi serta menggunakan kalkulasi yang sama pada perspektif kontribusi
perusahaan. Pada hasil ini menjelaskan tingkat kepuasan pegawai sebagai
pengguna teknologi E-toll yang diterapkan pada perusahaan sebagai layanan
utama yang dijalankan. Dengan total final score (skor akhir) bernilai 73.37 %
belum dikatakan cukup sebagai target perusahaan jika dimasukkan pada range
pengukuran kinerja sehingga perlu adanya rekomendasi bagi perbaikan yang
mungkin dilakukan.
4.4.3 Perspektif Penyempurnaan Operasional
Data pada perspektif ini didasarkan pada wawancara, observasi, dan
kuesioner dengan pegawai bagian operasional serta pengguna jalan tol dan
menghasilkan data peralatan IT yang didapatkan atas izin perusahaan yang
berkaitan dengan operasional sistem bisnis transaksi E-toll yang berjalan dengan
acuan kondisi normal yang diharapkan pada kegiatan transaksi. Indikator yang
menjadi standar operasional ini meliputi waktu respon perangkat IT, antrian
kendaraan, rata-rata waktu respon terhadap masalah, penanganan masalah dan
rata-rata transaksi yang secara umum terdapat dalam keadaan normal transaksi Etoll.
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 = 800 ∗

25%
∗5 =5
200

100
∗ 5 = 100
5
100 ∗ 20
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 20.00%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
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Berdasarkan hasil dari 200 responden telah terhitung 800 sampel dengan
penggabungan hasil observasi dapat menghasilkan realisasi yang telah ditentukan
dan dihitung. Perhitungan dari faktor efisiensi operasional dapat diperoleh score
(skor) sebesar 100 pada Key Performance Indicator (KPI) kecepatan waktu
respon perangkat IT tiap kategori user, dengan menghasilkan final score (skor
akhir) yang didapat adalah 20.00%.
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 = 800 ∗

25%
∗5 =5
200

100
∗ 5 = 50
10
50 ∗ 20
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 10.00%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

Dari hasil dari 200 responden telah terhitung 800 sampel dengan
penggabungan hasil observasi dapat menghasilkan realisasi yang telah ditentukan
dan dihitung. Perhitungan dari faktor efisiensi operasional pada Key Performance
Indicator (KPI) jumlah antrian kendaraan score (skor) yang didapat adalah 50,
dengan menghasilkan final score (skor akhir) yang diperoleh sebesar 10.00%.

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 = 800 ∗

25%
∗5 =5
200

100
∗ 5 = 100
5
100 ∗ 20
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 20.00%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

Dari hasil dari 200 responden telah terhitung 800 sampel dengan
penggabungan hasil observasi dapat menghasilkan realisasi yang telah ditentukan
dan dihitung. Perhitungan dari faktor penanganan masalah pada Key Performance
Indicator (KPI) rata-rata waktu respon masalah score (skor) yang didapat adalah
100, dengan menghasilkan final score (skor akhir) yang diperoleh sebesar
20.00%.
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 = 800 ∗

25%
∗5 =5
200
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100
∗ 5 = 50
5
50 ∗ 20
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 10.00%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

Dari hasil dari 200 responden telah terhitung 800 sampel dengan
penggabungan hasil observasi dapat menghasilkan realisasi yang telah ditentukan
dan dihitung. Perhitungan dari faktor penanganan masalah pada Key Performance
Indicator (KPI) kecepatan penanganan masalah score (skor) yang didapat adalah
50, dengan menghasilkan final score (skor akhir) yang diperoleh sebesar 10.00%.
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 = 800 ∗

25%
∗8 =8
200

100
∗ 8 = 80
10
80 ∗ 20
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 16.00%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

Dari hasil dari 200 responden telah terhitung 800 sampel dengan
penggabungan hasil observasi dapat menghasilkan realisasi yang telah ditentukan
dan dihitung. Perhitungan dari faktor kecepatan proses transaksi pada Key
Performance Indicator (KPI) kecepatan rata-rata transaksi score (skor) yang
didapat adalah 80, dengan menghasilkan final score (skor akhir) yang diperoleh
sebesar 16.00%. Sehingga dapat dijabarkan pada Tabel 4.6.
Tabel 4. 6 Hasil Pengukuran Perspektif Penyempurnaan Operasional
Key
Performance
Score
Faktor
Bobot
Target
Realisasi
Indicators
(skor)
(KPI)

Efisiensi
operasional

Kecepatan
waktu respon
perangkat IT
tiap kategori
user
Jumlah
antrian
kendaraan

Final
Score
(Skor
Final)

20

Maksimal
5 detik

Bisa lebih
dari 5
detik

100

20.00 %

20

Maksimal
Antara
5
3-5
kendaraan
kendaraan
per gardu

50

10.00 %
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pada
kondisi
normal
Rata-rata
waktu respon
masalah

Penanganan
masalah
Kecepatan
penanganan
masalah
Kecepatan
proses
transaksi

Kecepatan
rata-rata
transaksi
Total

20

5 menit

5 menit

100

20.00 %

20

5 menit

Bisa lebih
dari 5
menit

50

10.00 %

20

Maksimal
5 detik

Bisa lebih
dari 5
detik

80

16.00 %

380.00

76.00 %

100

Berdasarkan kalkulasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.6 perspektif
penyempurnaan operasional memiliki total final score (skor akhir) bernilai
76.00% dengan acuan lima Key Performance Indicators (KPI). Nilai capaian atau
realisasi pada perspektif ini didapatkan dari hasil wawancara teknis, observasi,
dan hasil dari kuesioner mengenai keberjalanan sistem transaksi E-toll secara
keseluruhan dengan acuan keadaan normal (tidak terlalu ramai dan tidak terlalu
sepi). Hasil tersebut menggambarkan masih belum tercapainya penyempurnaan
operasional pada sistem bisnis yang berjalan dalam keadaan normal transaksi Etoll meskipun nilai tersebut sudah baik. Dengan demikian, perspektif ini perlu
direkomendasi untuk mengatasi kekurangan dalam operasional yang dijalankan
perusahaan.
4.4.4 Perspektif Orientasi Masa Depan
Pada perspektif ini data diperoleh dari wawancara dengan kuesioner yang
diambil dari responden pegawai perusahaan di bagian operasional tenaga IT
sebagai penunjang sistem bisnis transaksi E-toll. Indikator pada perspektif ini
dirumuskan dari bagaimana perusahaan memberikan respon perencanaan masa
mendatang melalui tenaga IT dan instrumentasinya sebagai aset meliputi pelatihan
terhadap

tenaga

IT,

optimalisasi

pengembangan

teknologi

infromasi,

perkembangan teknologi yang berpengaruh ke tujuan bisnis dan keamanan yang
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ada pada sistem. Pembobotan pada tiap pertanyaan di kuesioner juga menerapkan
skala likert seperti pada perspektif orientasi pengguna.

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 = 800 ∗

25%
∗1 =1
200

100
∗ 1 = 33.33
3
33.33 ∗ 40
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 13.33%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

Berdasarkan hasil dari 200 responden telah terhitung 800 sampel dengan
penggabungan hasil observasi dapat menghasilkan realisasi yang telah ditentukan
dan dihitung. Perhitungan dari faktor peningkatan staff atau karyawan IT dapat
diperoleh score (skor) sebesar 33.33 dari pada Key Performance Indicator (KPI)
pelatihan terhadap pengguna, dengan menghasilkan final score (skor akhir) yang
didapat adalah 13.33%.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 664 ∗

25%
= 82%
200

100
∗ 82% = 91.11
90%
91.11 ∗ 20
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 18.22%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

Dari hasil 200 responden telah terhitung 664 sampel yang menghasilkan
capaian pada faktor peningkatan staff atau karyawan IT sebesar 82%. Perhitungan
yang dihasilkan pada Key Performance Indicator (KPI) persentase optimalisasi
pengembangan IT score (skor) yang didapat adalah 91.11, dengan mengahsilkan
final score (skor akhir) yang diperoleh sebesar 18.22%.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 664 ∗

25%
= 82%
200

100
∗ 82% = 83.67
98%
83.67 ∗ 20
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 16.73%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
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Dari hasil 200 responden telah terhitung 664 sampel yang menghasilkan
capaian pada faktor peningkatan sistem dengan teknologi terbaru sebesar 82%.
Perhitungan yang dihasilkan pada Key Performance Indicator (KPI) persentase
perkembangan IT dalam menunjang tujuan bisnis score (skor) yang didapat
adalah 83.67, dengan final score (skor akhir) yang diperoleh sebesar 16.73%.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 = 624 ∗

25%
= 78%
200

100
∗ 78% = 79.59
98%
79.59 ∗ 20
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 % =
= 15.92%
100
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =

Dari hasil 200 responden yang telah dihitung terdapat 624 sampel yang
menghasilkan capaian pada faktor peningkatan sistem dengan teknologi terbaru
sebesar 78%. Perhitungan yang dihasilkan pada Key Performance Indicator (KPI)
persentase pada keamanan sistem score (skor) yang didapat adalah 79.59, dengan
final score (skor akhir) yang diperoleh sebesar 15.92%. Sehingga dapat dijabarkan
pada Tabel 4.7.
Tabel 4. 7 Hasil Pengukuran Perspektif Orientasi Masa Depan
Faktor

Key
Performance
Indicators (KPI)
Pelatihan
terhadap
pengguna

Peningkatan
staff IT
Persentase
optimalisasi
pengembangan
TI

Score
(skor)

Final
Score
(Skor
Final)

Bobot

Target

Capaian
atau
Realisasi

40

3 kali

1 kali

33.33

13.33 %

20

90 %

82 %

91.11

18.22 %
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Persentase
perkembangan
Peningkatan TI dalam
menunjang
sistem
tujuan bisnis
dengan
teknologi
terbaru
Persentase pada
keamanan
sistem
Total

20

98 %

82 %

83.67

16.73 %

20

98 %

78 %

79.59

15.92 %

287.71

62.21 %

100

Pada Tabel 4.7 dijelaskan dengan empat Key Performance Indicators (KPI)
yang ada dihasilkan total final score (skor akhir) bernilai 62.21 %. Nilai capaian
dihasilkan dari wawancara dan observasi terhadap aktualisasi keberjalanan
operasional dalam kaitannya yang berhubungan dengan staff atau karyawan IT
dan peningkatan sistem yang diterapkan. Nilai akhir tersebut menggambarkan
kekurangan yang ada pada perspektif ini lebih tepatnya pada bagian KPI pelatihan
terhadap pengguna. Hal tersebut memerlukan adanya rekomendasi untuk
meningkatkan kondisi capaian yang hanya bernilai 62.21 % tersebut.
4.5 Hasil Pengukuran Kinerja
Hasil pengukuran IT Balance Scorecard terhadap keseluruhan perspektif
dinilai menggunakan Evaluasi Pengukuran ke dalam bentuk 5 kategori bobot atau
range percentage sebagai berikut berdasarkan nilai range pada penilaian
perusahaan PT Jasa Marga cabang Surabaya-Gempol. Sistem nilai pengkategorian
ini dilakukan pada penelitan berjudul Analisis IT Balanced Scorecard sebagai
Pengukuran Capaian Kinerja IT oleh Alfrian Carmen Talakua (2015) dan juga
disetujui oleh pihak perusahaan sebagai acuan pengukuran. Hasil ini juga sebagai
gambaran capaian kinerja teknologi informasi pada sistem transaksi E-toll yang
telah diteliti.
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91 – keatas: sangat baik
76 – 90: Baik
61 - 75: cukup
51 - 60: kurang
50 – kebawah: buruk

Gambar 4. 4 Range Percentage
Sumber: (Talakua, Rudianto, & Rahadja, 2015)
Berdasarkan pada range dalam Gambar 4.19, maka hasil akhir pada masingmasing perspektif dimasukkan ke kategori pada nilai dalam range percentage
yang diperlihatkan dalam Tabel 4.8.
Tabel 4. 8 Hasil Pengukuran Perspektif IT Balanced Scorecard
Perspektif
Score (skor)
Range Percentage
Akhir (%)
Kontribusi Perusahaan
86.89 %
Baik
Orientasi Pengguna
73.37 %
Cukup
Penyempurnaan Operasional
76.00 %
Baik
Orientasi Masa Depan
62.21 %
Cukup
Hasil akhir pengukuran kinerja transaksi E-toll dengan metode IT Balanced
Scorecard tersebut menunjukkan perspektif kontribusi perusahaan yang memiliki
skor akhir sebesar 86.89% dan skor akhir sebesar 76.00% pada perspektif
penyempurnaan operasional dengan range percentage baik meskipun pada
perspektif penyempurnaan operasional nilai yang dimiliki sangat dekat untuk
turun ke range tidak cukup. Sedangkan pada perspektif orientasi pengguna
memiliki skor akhir sebesar 73.37% dan skor akhir sebesar 62.21% pada
perspektif orientasi masa depan dengan range percentage cukup.
Maka dari itu, perlu adanya suatu peningkatan atau perbaikan atas aspekaspek yang telah ditunjang pada masing-masing perspektif tersebut. Hal ini
dilakukan agar dapat menunjukkan bahwa nilai tersebut secara keseluruhan dari

43

semua perspektif dapat bernilai sangat baik, sehingga kinerja dari teknologi
informasi sistem transaksi E-toll dapat dinilai dengan baik juga.
4.6 Rekomendasi
Pada pembahasan rekomendasi yang didapat oleh peneliti diberikan melalui
hasil penelitian analisis pengukuran kinerja teknologi informasi transaksi E-toll
menggunakan metode IT Balanced Scorecard bagi perusahaan PT Jasa Marga
cabang Surabaya-Gempol pada tiap perspektif sebagai berikut:
1. Perspektif Kontribusi Perusahaan
Pada perspektif kontribusi perusahaan yang memiliki range
percentage baik, tetapi masih perlu adanya peningkatan. Berdasarkan
faktor peningkatan pelayanan pada Key Performance Indocator (KPI)
persentase penggunaan TI dalam meningkatkan keefektifan sistem
transaksi memiliki target sebesar 95% dengan hasil capaian sebesar 73%
sehingga masih jauh untuk memenuhi capaian target. Maka rekomendasi
pada capaian yang dimiliki oleh Key Performance Indocator (KPI)
persentase pelayanan, dibutuhkan optimalisasi pelayanan yang diberikan
agar tidak terjadi penurunan serta disesuaikan dengan Misi perusahaan
yang telah dibuat yaitu melakukan pelayanan prima bagi pengguna jalan
tol.
Kemudian berdasarkan faktor efektifitas dan efisiensi transaksi
pada Key Performance Indocator (KPI) persentase penggunaan TI
dalam meningkatkan keefektifan sistem transaksi, hampir mencapai
target yang telah ditentukan yaitu dengan target sebesar 98% dan hasil
capaian yang didapat sebesar 95%. Maka rekomendasi yang diberikan,
yaitu optimalisasi yang harus dipertahankan agar capaian yang telah
didapat tidak mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan capaian yang
diperoleh tersebut bisa saja mengalami perubahan disetiap waktu.
Capaian pada perspektif kontribusi perusahaan dapat dilihat pada Tabel
4.9.
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Tabel 4. 9 Capaian Perspetif Kontribusi Perusahaan
Key Performance
Faktor
Bobot
Indocator (KPI)

Target

Capaian

Efektifitas dan
efisiensi transaksi

Persentase
penggunaan IT
dalam meningkatkan
keefektifan sistem
transaksi

50

98 %

95 %

Peningkatan
pelayanan

Persentase pelayanan

50

95 %

73 %

2. Perspektif Orientasi Pengguna
Pada perspektif orientasi pengguna yang memiliki
percentage

bernilai

cukup

sehingga

sangat

range

membutuhkan

pengoptimalan yang signifikan. Hal ini dikarenakan pada faktor
kepuasan pengguna yang memiliki tiga Key Performance Indicator
(KPI) masih jauh dari persentase target yang telah ditentukan.
Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) kemudahan
pengguna pada sistem teknologi transaksi dengan target yang ditentukan
95% masih mencapai 76%. Maka rekomendasi yang diberikan, yaitu
perlu adanya pelatihan terhadap sistem teknologi transaksi yang ada
pada pengguna jalan tol dan investasi terhadap Sumber Daya Manusia
(SDM) sebagai operasional teknologi informasi berupa pelatihan
maksimal untuk menambah wawasan dari staff atau karyawan yang
diberdayakan.
Kemudian berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) kepuasan
pengguna jalan tol hampir mendekati dari target yang ditentukan yaitu
sebesar 95% dan hasil capaian yang didapat sebesar 79%. Maka
rekomendasi yang diberikan, yaitu dengan adanya pengoptimalan pada
proses transaksi E-toll yang dilakukan oleh pengguna jalan tol, agar
pengguna jalan tol akan rmerasa puas dan nyaman dengan layanan yang
diberikan oleh pihak perusahaan.
Pada Key Performance Indicator (KPI) keluhan pengguna masih
sangat jauh dari target yang telah ditentukan. Target yang ditentukan
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sebesar 95% sedangkan target yang telah dicapai sebesar 37%. Sehingga
pada persentase target yang telah dicapai ini sangat mempengaruhi nilai
dari perspektif orientasi pengguna. Hal ini dikarenakan masih banyak
pengguna jalan tol yang mengeluhkan teknologi informasi dari proses
transaksi E-toll. Maka rekomendasi yang diberikan, yaitu perlu adanya
survei yang dikhususkan pada pengguna jalan tol yang memakai fasilitas
yang dikembangkan agar dapat mengetahui kekurangan yang ada pada
proses transaksi dan meminimalisir keluhan yang terjadi. Capaian yang
diperoleh pada perspektif orientasi pengguna dapat dilhat pada Tabel
4.10.
Tabel 4. 10 Capaian Perspektif Orientasi Pengguna
Key Performance
Faktor
Bobot
Indicator (KPI)
Kemudahan pengguna
pada sistem teknologi
30
transaksi
Kepuasan
pengguna
Kepuasan pengguna
50
Keluhan pengguna

20

Target

Capaian

95 %

76 %

95 %

79 %

95 %

37 %

3. Perspektif Penyempurnaan Operasional
Pada perspektif penyempurnaan operasional transaksi E-toll
memiliki range percentage baik yang dimana realasasi yang berjalan
hampir mencapai target realisasi yang diinginkan oleh pihak perusahaan.
Perspektif ini lebih mengacu pada ketepatan waktu dan jumlah antrian
kendaraan saat realisasi dilakukan dilapangan.
Berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) kecepatan
penanganan masalah yang memiliki target 5 menit untuk melakukan
penanganan masih melebihi target yang sudah ditentukan. Maka
rekomendasi yang diberikan, yaitu perlu adanya pemeliharaan berkala
terhadap perangkat teknologi yang digunakan sebagai upaya mengurangi
kemungkinan kerusakan perangkat yang bisa terjadi dan mengurangi
terjadinya kemacetan yang ada pada gardu tol.
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Kemudian berdasarkan Key Performance Indicators (KPI)
kecepatan rata-rata transaksi dan Key Performance Indicators (KPI)
kecepatan waktu respon perangkat TI tiap kategori user yang memiliki
target maksimal 5 detik pada tiap kendaraan yang melakukan transaksi
masih ditemukan realisasi yang melebihi target. Hal ini dikarenakan
hasil observasi lapangan serta kuesioner yang telah disebarkan yang
dilakukan pada setiap gardu yang beroperasi di PT Jasa Marga cabang
Surabaya-Gempol masih sering dijumpai ketepatan waktu yang melebihi
target yang ditentukan. Maka rekomendasi yang diberikan, yaitu perlu
adanya pemantauan berkala pada setiap gardu tol untuk pemantauan
kecepatan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jalan tol, agar antrian
kendaraan pada gerbang tol tidak melebihi target realisasi yang
ditentukan.
Dan membuat standarisasi operasional bagian teknologi informasi
yang meliputi proses bisnis, pengembangan sistem dan kemungkinan
solusi terbaru untuk meningkatkan efektivitas layanan dengan riset
terhadap teknologi pendukung. Capaian yang diperoleh perspektif
penyempurnaan operasional dapat dilihat pada Tabel 4.11.
Tabel 4. 11 Capaian Perspektif Penyempurnaan Operasional
Key Performance
Faktor
Bobot
Target
Indicators (KPI)

Efisiensi
operasional

Penanganan
masalah

Kecepatan waktu
respon perangkat
TI tiap kategori
user

20

Maksimal 5
detik

Realisasi
Bisa lebih
dari 5 detik

Maksimal 5
kendaraan per
Antara
gardu pada
3-5 kendaraan
kondisi
normal

Jumlah antrian
kendaraan

20

Rata-rata waktu
respon masalah

20

5 menit

5 menit

Kecepatan
penanganan
masalah

20

5 menit

Bisa lebih
dari 5 menit
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Kecepatan
proses transaksi

Kecepatan ratarata transaksi

20

Maksimal 5
detik

Bisa lebih
dari 5 detik

4. Perspektif Orientasi Masa Depan
Pada perspektif orientasi masa depan mendapatkan range
percentage bernilai cukup. Key Performance Indicators (KPI) yang ada
pada perpektif ini masih ada yang belum memenuhi target yang telah
ditentukan.
Berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) pelatihan terhadap
pengguna mempunyai target realisasi 3 kali pelatihan dalam kurun
waktu satu tahun pada teknologi informasi transaksi E-toll kepada
karyawan pada PT Jasa Marga cabang Surabaya-Gempol. Realisasi yang
terjadi masih melakukan pelatihan 1 kali pada penggunaan teknologi
informasi transaksi E-toll kepada karyawan. Maka rekomendasi yang
diberikan, yaitu dengan melakukan pelatihan yang sudah disesuaikan
dengan target agar dapat memudahkan karyawan apabila pengguna jalan
tol mengalami masalah pada transaksi yang dilakukan, serta membantu
meminimalisir kecepatan penanganan masalah pada teknologi informasi
transaksi E-toll.
Kemudian berdasarkan Key Performance Indicators (KPI)
persentase optimalisasi pengembangan TI yang memiliki target yang
telah ditentukan sebesar 90% dengan capaian sebesar 82%. Pada capaian
ini sudah bisa dikatakan hampir memenuhi target yang ditentukan. Maka
rekomendasi

yang

diberikan,

ialah

upaya

peningkatan

bagi

pengoptimalan pada pengembangan teknologi informasi yang ada pada
transaksi E-toll agar bisa memenuhi target yang diinginkan.
Berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) persentase
pengembangan TI dalam menunjang tujuan bisnis memiliki target
sebesar 98% dengan capaian yang didapat sebesar 82%. Dari Key
Performance Indicators (KPI) ini sudah hampir memenuhi target yang
ditentukan. Maka rekomendasi yang diberikan, yaitu upaya peningkatan
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seperti halnya pengembangan transaksi E-toll yang lebih baik, agar
dapat menunjang tujuan bisnis yang lebih baik juga.
Pada Key Performance Indicators (KPI) persentase pada keamanan
sistem memiliki target yang telah ditentukan sebesar 98% dengan
capaian sebesar 78% yang dimana masih jauh untuk memenuhi target.
Keamanan sistem sangat penting bagi proses transaksi E-toll,
dikarenakan

keamanan

sistem

transaksi

mencakup

data-data

kesuluruhan proses transaksi hingga pembuatan laporan transaksi
keseluruhan tiap gerbang tol. Maka rekomendasi yang diberikan, yaitu
upaya penambahan dan peningkatan yang sangat signifikan pada
keamaanan dan pengembangan keamanan pada sistem transaksi E-toll,
agar tidak menghambat proses penyimpanan data-data transaksi dan
pembuatan laporan. Capaian yang diperoleh perspektif orientasi masa
depan dapat dilihat pada Tabel 4.12.
Tabel 4. 12 Capaian Perspektif Orientasi Masa Depan
Faktor

Peningkatan staff
TI

Peningkatan
sistem dengan
teknologi terbaru

Bobot

Target

Capaian
atau
Realisasi

Pelatihan terhadap
pengguna

40

3 kali

1 kali

Persentase optimalisasi
pengembangan TI

20

90 %

82 %

Persentase
perkembangan TI
dalam menunjang
tujuan bisnis

20

98 %

82 %

Persentase pada
keamanan sistem

20

98 %

78 %

Key Performance
Indicators (KPI)

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa
hasil penelitian

menunjukkan

hasil pengukuran menyatakan dua perspektif

bernilai baik dan dua perspektif bernilai cukup antara lain:
1. Pada analisis IT Balanced Scorecard dimana pada perspektif kontribusi
perusahaan menghasilkan total dari keseluruhan faktor sebesar 86.89%
dan pada perpektif penyempurnaan operasional dengan total dari
keseluruhan faktor sebesar 76.00% yang bernilai baik. Dengan pecapaian
range percentage baik, masih perlu adanya peningkatan kinerja yang
lebih optimal agar tidak terjadi penurunan kinerja.
2. Pada analisis IT Balanced Scorecard dimana pada perspektif orientasi
pengguna menghasilkan total skor dari keseluruhan faktor sebesar
73.37% dan pada perspektif orientasi masa depan dengan total dari
keseluruhan faktor sebesar 62.21% yang bernilai cukup. Pecapaian yang
bernilai cukup masih diperlukan banyak peningkatan yang harus
dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
5.2 Saran
Adapun beberapa saran yang digunakan untuk pengembangan penelitian
selanjutnya guna membantu optimalisasi kinerja teknologi informasi transaksi Etoll pada PT Jasa Marga cabang Surabaya-Gempol antara lain:
1. Nilai bobot pada pengkuran kinerja penelitian ini masih bersifat statis,
maka dapat mempengaruhi nilai pada Key Performance Indicators (KPI)
yang telah ditentukan.
2. Transaksi E-toll pada PT Jasa Marga cabang Surabaya-Gempol ini
hanya menggunakan metode IT Balanced Scorecard untuk pengukuran
kinerja

teknologi

informasi

transaksinya.

Disarankan

untuk

dikembangkan atau digabungkan dengan metode pendukung keputusan
lainnya, seperti AHP (Analytic Hierarchy Process), SWOT (Strenght,
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Weakness, Opportunities, Threats), dan COBIT (Control Objective for
Informartion and related Technology).
3. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengembangkan
model ini serta dapat juga menambah sampel penelitian yang
cakupannya lebih luas lagi dengan tempat penelitian yang nantinya
disesuaikan agar sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
sekarang ini.
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