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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 PENGUKURAN KINERJA 

Kinerja merupakan sebuah penggambaran mengenai 

tingkat pencapaian atas pelaksanaan suatu program, kebijakan, 

maupun kegiatan, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan 

sasaran, visi dan misi organisasi dan dituangkan dalam suatu 

perencanaan strategis organisasi (Moehriono, 2012). Dalam 

kinerja terdapat hubungan erat antara kinerja perorangan dengan 

kinerja organisasi dikarenakan kinerja adalah hasil kerja yang 

dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Prawirosentono, 1999). 

Sedangkan menurut Mulyadi (2009) kinerja adalah keberhasilan 

dalam mewujudkan sasaran-sasaran strategik perusahaan, yang 

merupakan  hasil penerjemahan misi, visi, keyakinan dasar, nilai 

dasar dan strategi perusahaan. Keberhasilan strategik yang 

dicapai organisasi atau perusahaan perlu diukur, oleh sebab  itu  

sasaran strategik yang menjadi basis pengukuran kinerja perlu 

ditentukan ukurannya dan ditentukan inisiatif strategik dalam 

mewujudkannya.  

Pengukuran kinerja merupakan upaya manajemen untuk 

mengetahui apakah langkah-langkah  yang telah ditetapkan dapat
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menunjang pencapaian visi misi perusahaan,  Suatu pengukuran 

kinerja harus dapat digunakan sebagai alat monitoring serta 

evaluasi, pengukuran kinerja umumnya terdiri dari serangkaian 

proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan berupa 

pengumpulan informasi, analisis informasi, dan menggunakan 

suatu indikator tertentu, dengan tujuan untuk memastikan 

program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan sasaran 

perusahaan (Amir,2015). Sedangkan menurut Mulyadi (2009) 

pengukuran kinerja merupakan penentu secara periodik mengenai 

efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan 

karyawan berdasarkan sasaran, standar  dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Veithzal Rivai (2009) mengungkapkan pengukuran 

kinerja merupakan suatu upaya strategik manajemen dalam 

mencapai visi dan misi yang telah ditentukan, sehingga 

diperlukannya suatu standar tertentu bagaimana suatu pengukuran 

kinerja dianggap berkualitas, adapun standar kualitas yang 

dimaksud harus mencakup adanya suatu Input, process dan output. 

Fase input harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan siapa saja 

yang dinilai dan siapa pihak yang melakukan pengukuran, apa yang 

menjadi objek pengukuran, tujuan atas pengukuran kinerja, kapan 

waktu pelaksanaan kinerja serta dimana akan dilaksanakannya 

pengukuran kinerja tersebut. Fase kedua merupakan fase pelaksanaan, 

dalam fase pelaksanaan ini perlu dilakukan konsultasi dengan 

sebanyak mungkin individu dan kelompok untuk menjamin seluruh 
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aspek dari pengukuran telah terhubung sehingga dapat berjalan 

dengan baik. Fase proses ini dilakukan dengan melakukan briefing 

(penjelasan singkat) ataupun dengan pelatihan. Fase terakhir yang 

menjadi standar suatu pengukuran kinerja adalah adanya Output, 

agar pengukuran kinerja perusahaan yang dilakukan berkualitas, maka 

syarat selanjutnya yang harus dipenuhi adalah mengenai output dari 

pengukuran kinerja itu sendiri, antara lain yaitu kejelasan hasil 

pengukuran dan keberhasilan pengukuran kinerja sebagai peningkat 

kualitas kinerja. 

Menurut Moeheriono (2012) tahapan dalam melakukan 

pengukuran kinerja terdiri dari empat tahapan dimulai dari tahapan  

proses desain, yang merupakan serangkaian aktivitas berupa 

penentuan model, kerangka kinerja, hingga penentuan indikator 

kinerja utama, dalam bentuk metrik yang dapat diukur dan dapat 

merepresentasikan tujuan strategis organisasi. Tahapan kedua adalah 

melakukan pengukuran, terhadap indikator-indikator yang telah 

ditentukan dengan menggunakan data-data aktual perusahaan. 

Tahapan ketiga adalah mengevaluasi hasil pengukuran, hasil 

evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan menentukan indikator-

indikator mana saja yang menunjukkan kinerja yang sudah baik 

dan indikator-indikator mana saja yang masih menunjukkan 

kinerja yang kurang baik. Tahapan terakhir adalah mengevaluasi 

kembali apakah sistem pengukuran kinerja yang telah disusun dan 

diterapkan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta 

dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.  
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Proses pengukuran kinerja dapat diimplementasikan oleh 

perusahaan setelah proses desain penghargaan selesai dilaksanakan. 

menurut mulyadi (2009) tahapan dalam melakukan desain pengukuran 

kinerja adalah, pertama melakukan pengumpulan data pencapaian 

target setiap sasaran, kedua lakukan pembobotan untuk setiap 

aspek komponen kinerja, ketiga atas data yang dikumpulkan 

tentukan nilai untuk setiap aspek kinerja, keempat lakukan 

penjumlahan angka nilai untuk setiap aspek kinerja, kelima 

lakukan penghitungan skor tertimbang (weighted score) melalui 

pengkalian antara nilai dan bobot untuk setiap aspek kinerja, 

keenam lakukan penetapan performance grade berdasarkan hasil 

penghitungan skor tertimbang. 

Menurut Mardiasmo (2009) manfaat dari pengukuran 

kinerja adalah dapat, memberikan pemahaman mengenai ukuran 

yang digunakan dalam menilai kinerja manajemen, dapat 

memberikan arahan dalam mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan, dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan 

evaluasi pencapaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara 

target kinerja dan realisasinya sehingga dapat dilakjukan tindakan 

korektif untuk memperbaiki kinerja, dapat dijadikan landasan dalam 

menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman, sebagai alat 

komunikasi antara bawahan dan pimpinan, salah satu alat dalam 

mengidentifikasi kepuasan pelanggan, serta dapat memastikan 

setiap keputusan yang diambil dilakukan secara objektif. 
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Pendapat lain mengenai manfaat pengukuran kinerja juga 

dijelaskan oleh Mulyadi (2007 : 360) sebagai berikut : 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian personel secara maksimal. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

penghargaan personel, seperti: promosi, transfer, dan 

pemberhentian. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

personel, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 

program pelatihan personel. 

d. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan 

penghargaan. 

 

2.1.2 PENGUKURAN KINERJA DENGAN BALANCED 

SCORECARD 

Pengukuran kinerja memiliki kedudukan yang cukup 

penting, dalam upaya pencapain visi misi organisasi, hal tersebut 

dikarenakan output atas hasil pengukuran kinerja tersebut dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk mengukur tingkat keberhasilan, 

atas apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan. Suatu 

pengukuran kinerja dapat juga digunakan sebagai dasar dalam 

menyusun rencana strategik perusahaan. Salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja tersebut adalah dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard.  

`Balanced Scorecard merupakan salah satu sistem 

pengukuran kinerja yang dapat menjembatani atau 

menyelaraskan strategi organisasi dengan unit-unit dalam 

organisasi. (Nair,2004). 
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Gambar 2.1. Where balanced scorecard fits 
Sumber : Nair (2004) 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan-perusahaan besar saat ini mayoritas 

menggunakan Balanced Scorecard dalam melakukan 

pengukuran kinerja, hal ini dikarenakan dalam menilai kinerja 

suatu organisasi atau perusahaan hanya dari aspek keuangan saja 

dianggap kurang cocok dilakukan saat ini, dikarenakan kinerja 

keuangan pada saat ini mungkin saja telah mengorbankan atau 

diciptakan dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang 

perusahaan. Sebaliknya, bisa saja suatu organisasi memiliki 

kinerja keuangan yang kurang baik pada saat ini dikarenakan 

organisasi tersebut melakukan investasi-investasi demi 

kepentingan jangka panjangnya. Oleh sebab itu, Kaplan dan 

Norton (1996) mengusulkan pengukuran kinerja dengan konsep 

Balanced Scorecard (BSC). Balanced Scorecard memiliki 

keistimewaan dalam hal cakupan pengukuran kinerjanya yang 

lebih komprehensif, karena selain mempertimbangkan aspek 

keuangan, Balanced Scorecard juga mempertimbangkan aspek-

aspek Non keuangan. Selain itu, Balanced Scorecard tidak hanya 

mengukur hasil akhir (outcome), tetapi juga mengukur aktivitas-

aktivitas penentu hasil akhir (driver). Melalui Balanced 
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Scorecard, para pengelola suatu organisasi dimungkinkan untuk 

mengukur apa yang telah mereka investasikan dalam 

pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi 

perbaikan di masa depan dan juga dimungkinkan untuk menilai 

apa yang telah mereka bina dalam mengelola harta-harta tak 

tampak lainnya (other intagible assets). Balanced Scorecard juga 

menekankan bahwa pengukuran keuangan dan bukan keuangan 

harus menjadi bagian dari sistem informasi bagi karyawan di 

semua lini organisasi (Kaplan & Norton, 1996).  

Mengelola suatu perusahaan maupun organisasi dengan 

skala besar tentu saja memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, 

hal ini mengharuskan seorang manajer untuk mampu melihat 

secara seimbang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

secara menyeluruh. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka 

diperlukan perhatian atas keseimbangan dalam pencapaian 

kinerja keuangan dan non keuangan, kinerja jangka pendek dan 

jangka panjang serta kinerja yang bersifat internal maupun 

eksternal (Mulyadi, 2004). Keseimbangan tersebut dapat di 

akomodir dalam suatu kerangka kerja Balanced Scorecard, yang 

ditempuh melalui penerjemahkan visi dan strategi organisasi 

kedalam kedalam tujuan kinerja yang koheren, serta 

diorganisasikan kedalam empat perspektif, yang dianggap 

berpengaruh bagi organisasi. 
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Kerangka konsep BSC memandang kinerja 

organisasi/perusahaan harus dilihat secara seimbang antara kinerja 

perusahaan di masa lalu (past) yang dicerminkan dengan 

perspektif keuangan (financial perspective) dengan kinerja masa 

depan (future) yang ditentukan oleh perspektif pelanggan 

(customer perspective), perspektif proses bisnis internal (internal 

business process perspective), serta perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan (Learning & Growth perspective) (Nair,2004). 

Konsep seimbang menjadi pusat dari semuanya, 

sebagaimana disebutkan oleh Niven (2003) secara khusus 

berhubungan dengan tiga area yaitu, Balanced Scorecard harus 

dapat menyeimbangkan antara Faktor-faktor keuangan dan non 

keuangan, harus adanya keseimbangan maupun keselarasan 

antara karyawan dan proses dalam suatu organisasi (Internal), 

serta kebutuhan pelanggan (External), serta harus dapat 

mencerminkan kinerja masa lalu (Lag Indicator) dan juga kinerja 

masa depan (Lead Indicator). 

Definisi balance scorecard, menurut Kaplan & Norton 

(1996) merupakan penterjemahan misi dan strategi ke dalam 

berbagai tujuan dan ukuran yang tersusun ke dalam empat 

perspektif : keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta 

pembelajaran dan pertumbuhan, dan berdasarkan konsep 

Balanced Scorecard kinerja keuangan merupakan akibat atau 
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hasil dari kinerja non keuangan (Konsumen, Proses Bisnis, dan 

Pembelajaran). 

“Balanced Scorecard memungkinkan sebuah organisasi 

untuk menciptakan fokus strategis dengan menerjemahkan 

strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja 

untuk empat perspektif yang berbeda. Balanced Scorecard adalah 

cara efektif untuk menerapkan dan mengelola strategi 

perusahaan” (Hansen & Mowen ,2011 : 471 - 472). 

 

Balanced Scorecard disusun untuk menjawab beberapa 

pertanyaan  manajemen,  mengenai bagaimana pelanggan atau 

pemegang kepentingan menilai dan memandang organisasi 

(Costumer Perspective), apa yang harus dikerjakan sebaik-

baiknya (Internal Business Process Perspective), mampukan 

organisasi terus berbenah diri dan menciptakan nilai (Learning 

and Growth Perspective), bagaimana organisasi harus terlihat di 

mata pemegang saham atau pemegang kepentingan utama 

(Financial Perspective), dan dirumuskan kedalam Empat 

perspektif Balanced Scorecard  Kaplan & Norton (1996) : 

a. Perspektif Keuangan 

Dalam Balanced Scorecard perspektif keuangan masih 

memegang peranan penting, hal ini dikarenakan karena ukuran 

keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang 

terjadi akibat adanya keputusan dan tindakan yang diambil. 

Perspektif keuangan ini merupakan sasaran akhir tujuan dan 

ukuran dari perspektif pengukuran kinerja lainnya. Lalu seperti 

halnya pengukuran kinerja tradisional, perspektif keuangan 
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tetap digunakan karena perspektif keuangan memberikan 

gambaran apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi 

perusahaan berhasil memberikan kontribusi positif atau 

negatif terhadap peningkatan laba perusahaan. Keberhasilan 

tersebut tercermin dalam sasaran sasaran yang secara khusus 

berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan 

usaha, dan nilai pemegang saham Kaplan & Norton (1996). 

Menurut Hansen & Mowen (2011) perspektif keuangan 

dalam konsep balanced scorecard memiliki empat tema 

strategik utama, yang terdiri dari Increase Shareholders 

Value, Increase Profit, Increase Revenue, dan Cost 

Reduction. Empat tema strategik utama tersebut kemudian 

dioperasionalisasikan kedalam beberapa ukuran (Measure), 

dengan tujuan mengetahui nilai atas perspektif tersebut. 

Berikut Objective Strategic dan ukurannya yang telah di 

operasionalisasikan menurut Menurut Hansen & Mowen. 

Tabel 2.1 Objectives and measurement for Financial Perspective 

Balanced Scorecard 

Sumber : Hansen & Mowen (2011) 

Measure  Satuan 

a Share Price  Number 

b Profit  Number 

c Revenues  Number 

- Increase the Number of new Product Revenue from new Product Percentage

- Create new Appication Revenue from Application Percentage

- Develop New Costumer and Market Revenue from Source Percentage

Control

d Cost  Number 

- Reduce Unit Product Cost Unit Product Cost Number

- Reduce Unit Costumer Cost Unit Costumer Cost Number

Control

Objectives

Increase Shareholders Value

Increase Profit

Increase Revenue

Cost Reduction
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“Pembentukan suatu Balanced Scorecard seharusnya akan 

mendorong unit bisnis untuk mengaitkan tujuan keuangan 

dengan strategi korporasi. Pengukuran kinerja keuangan akan 

menunjukan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi 

memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan 

perusahaan. Berdasarkan hal tersebut perspektif keuangan 

menjadi fokus akhir tujuan dan ukuran di semua perspektif 

lainnya. Setiap ukuran terpilih harus merupakan bagian dari 

hubungan sebab akibat yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerja keuangan” (Gaspersz, 2005:39). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Keterkaitan Hubungan-Sebab Akibat dalam Perspektif 

Keuangan 

Sumber : Gaspersz, 2005:39 

Gambar 2.2 menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat 

dari setiap Objectives dalam perspektif keuangan. Sasaran 

strategi peningkatan pangsa pasar (perluasan pasar) dan 

peningkatan nilai bagi pelanggan akan meningkatkan 

penerimaan melalui penjualan produk perusahaan. Sasaran 

strategi peningkatan efektivitas biaya (cost effectiveness 

improvement) dan peningkatan utilisasi aset, akan 

mengakibatkan peningkatan produktivitas perusahaan. Sasaran 

strategi peningkatan penerimaan (penjualan produk) dan 
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peningkatan produktivitas perusahaan akan mengakibatkan 

peningkatan nilai bagi pemegang saham. 

b. Perspektif pelanggan 

Perspektif ini termasuk kedalam lead indicator, perspektif 

pelanggan berperan dalam memberikan gambaran dan identifikasi 

terhadap sasaran organisasi di sisi konsumen. Filosofi 

manajemen modern dimana persaiangan bisnis semakin tajam, 

konsumen mendapatkan kedudukan yang sangat penting, 

sehingga perusahaan dituntut untuk memberikan kepuasan 

akan kebutuhan pelanggannya. Dengan perspektif ini, organisasi 

berusaha untuk mengukur tingkat pencapaian berdasarkan 

beberapa ukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap organisasi 

dalam melakukan bisnisnya.. Implikasinya Kinerja yang buruk 

dari perspektif ini akan menurunkan jumlah pelanggan yang 

secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan di 

masa depan, meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat baik 

Kaplan & Norton (2001). 

Kaplan & Norton (2001) membagi perspektif pelanggan menjadi 

dua pengukuran yaitu : 

 Customer Core Measurement terdiri dari beberapa 

komponen pengukuran seperti pangsa pasar, Retensi 

pelanggan, Akuisisi pelanggan, Kepuasan Pelanggan, dan 

Profitabilitas pelanggan. 

 Customer Value Proposition merupakan pemicu kinerja 

yang terdapat di dalam Customer Core Measurement dan 
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Measure  Satuan 

a

- Increase Market Share Market Share Percentage

- Increase costumer retention Repeating Costumer Percentage

- Increase costumer acquisition Number Of New Costumer Number

- Increase costumer satisfaction Rating From Costumer Survey Percentage

Control

b

- Decrease Price Price Percentage

- Decrease Postpurchase cost Postpurchase cost Percentage

- Improve product fonctionality Rating From Costumer Survey Percentage

- improve product quality Of Return Percentage

- Increase Delivery realibility Control On Time Delivery Percentage

Core Objectives

Performance Values

Objectives

didasarkan pada beberapa atribut berupa Product/service 

attributes, Customer relationship, Image and reputatiom 

 “Perspektif Pelanggan adalah sumber komponen pendapatan 

untuk tujuan keuangan, kegagalan untuk memberikan jenis 

produk dan layanan yang tepat kepada pelanggan yang 

ditargetkan berarti pendapatan tidak akan dihasilkan.” (Hansen 

& Mowen, 2011:474) .  

Hansen & Mowen membagi Costumer perspektif menjadi dua 

objective Strategic sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

Kaplan & Norton serta mengoperasionalisasikan menjadi 

beberapa ukuran (Measure) sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Objectives and measure for Costumer Perspective 

Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

Sumber : Hansen & Mowen (2011) 

c. Perspektif proses bisnis internal 

Scorecard dalam perspektif ini memungkinkan manajer untuk 

mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah 

produk dan atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi 

pelanggan. Kaplan dan  Norton (2001) membagi perspektif 

proses bisnis internal ke dalam tiga objektif  : 
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 Proses Inovasi, merupakan suatu proses penciptaan nilai 

tambah bagi pelanggan dengan cara menggali pemahaman 

tentang kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan produk 

dan jasa yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. 

 Proses Operasi, merupakan suatu proses pembuatan 

maupun penyampaian suatu produk dan jasa dan dinilai 

melalui indikator waktu, kualitas, serta biaya. 

 Proses Pelayanan Purna Jual, merupakan jasa layanan 

setelah pelanggan setelah produk dan jasa tersebut 

dilakukan, dapat di ukur dengan tolak ukur yang bersifat 

kualitas biaya dan waktu seperti dalam proses operasi. 

Hansen & Mowen membagi Costumer perspektif menjadi tiga 

objektif dan dioperasionalisasikan menjadi beberapa ukuran 

(Measure) dalam Tabel 2.3 berikut : 

Tabel 2.3 Objectives and measure for Internal  Perspectives 

Balanced Scorecard 

 

     Sumber : Hansen & Mowen (2011) 

Measure  Satuan 

a.

- Increase the Number of new Product Number Of New Product  /  Total Product, R&D Percentage

- Increase proprietary products Revenue from proprietary Product Percentage

- Decrease product development cycle time Time to Market (From start to finish) Time

b

- Increase process quality Output Yields/Output Cost Percentage

- Increase process efficiency Unit Cost trends, Output / Input Percentage

- Decrease Process Time Cycle time and Velocity Time

c

- Increase service quality First Pass Yield Percentage

- Increase service efficiency Cost Trends Output / Input Percentage

- Decrease service time Cycle time Time

Objectives

Innovation

Operation

Postsales services
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Perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui 

seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk 

maupun jasa yang mereka tawarkan telah sesuai dengan 

spesifikasi pelanggan (Yuwono.et.al, 2004). Yang umumnya 

digunakan pada perspektif ini adalah model rantai nilai proses 

yang terdiri dari tiga komponen utama seperti yang 

digambarkan pada Gambar 2.3 : 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

Sumber: Yuwono, Sukarno, dan Ichsan, 2004:41 

Dalam model rantai nilai tersebut terdapat tiga proses utama, 

yang pertama adalah proses inovasi, inovasi dapat dilakukan 

melalui riset pasar untuk mengidentifikasi ukuran pasar dan 

prefrensi atau kebutuhan pelanggan secara spesifik sehingga 

perusahaan mampu menciptakan dan menawawarkan produk / 

jasa yang sesuai kebutuhan pelanggan dan pasar. Kedua Proses 

operasional, Proses ini merupakan proses identifikasi sumber-

sumber pemborosan dalam proses operasional serta 

mengembangkan solusi masalah yang terdapat dalam proses 

operasional itu sendiri demi meningkatkan efisiensi produk, 

meningkatkan kualitas produk, dan proses, serta memperpendek 
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waktu siklus.Yang terakhir adalah Proses pelayanan Proses ini 

berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan, seperti 

pelayanan purna jual, menyelesaikan masalah yang timbul 

pada pelanggan dalam kesempatan pertama secara cepat, dan 

melakukan tindak lanjut secara proaktif, dan tepat waktu 

(Yuwono. et.al, 2004).  

d. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

Tujuan dari perspektif ini adalah mempersiapkan infrastruktur 

yang mampu mendukung perspektif lainnya untuk 

berkolaborasi dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Ada tiga prinsip dalam perspektif ini yang umum dipakai 

dalam BSC yaitu : 

 kemampuan individu, tolok ukur dalam hal ini adalah 

tingkat kepuasan kerja individu, tingkat perputaran 

individu, besarnya pendapatan individu, nilai tambah per 

individu, tingkat pengembalian balas jasa. 

 kemampuan sistem informasi, tolok ukur dalam hal ini 

adalah tingkat ketersediaan informasi yang dibutuhkan, 

tingkat ketepatan informasi yang tersedia dan jangka waktu 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

 motivasi, pemberian wewenang dan penugasan, tolok ukur 

dalam hal ini adalah jumlah saran per individu, jumlah 

saran yang direalisasikan, jumlah saran yang berhasil guna 

serta banyaknya individu yang mengetahui dan mengerti 

misi, visi dan tujuan perusahaan. 
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Measure  Satuan 

a

- Employee satisfaction Employee satisfaction ratings Percentage

- employee turnover employee turnover percentage Percentage

- employee productivity employee productivity Task

- Hours of training Hours of training Time

- Critical job requirements filled Critical job requirements filled Percentage

b

- Suggestion per employee Number of Suggestion per employee Number

- Suggestion implemented per employee Number of Suggestion implemented per employee Number

c

- Process with real time feedback capabilities of Process with real time feedback capabilities Percentage

- Costumer Facing employees with on line accsess Costumer Facing employees with on line accsess Percentage

Objectives

Increase Employee capabilities

Increase motivation and alignment

Increase Information system capabilities

Hansen & Mowen mengoperasionalisasikan Perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran menjadi beberapa ukuran 

(Measure) ditunjukan oleh Tabel 2.4 : 

Tabel 2.4 Objectives and measure learning and growth 

perspectives 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hansen & Mowen (2011) 

“Tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

memberikan infrastruktur yang memungkinkan tujuan-tujuan 

ambisius dalam ketiga perspektif tersebut tercapai. Tujuan-

tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

merupakan pengendali untuk mencapai keunggulan outcome 

ketiga perspektif keuangan, pelanggan, dan proses bisnis 

internal” (Gasperz, 2005). Yuwono. et.al (2004) menjelaskan 

hubungan sebab akibat dalam Learning and Growth 

perspective dan dijelaskan dalam Gambar 2.4 berikut : 
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Gambar 2.4 Kerangka kerja perpektif pembelajaran dan 

pertumbuhan 
Sumber : Yuwono. et.al (2004) 

 

Pada Gambar 2.4 terdapat beberapa kategori yang sangat 

penting dalam perspekti pembelajaran dan pertumbuhan yang 

meliputi kompetensi karyawan, infrastruktur teknologi, iklim 

untuk bertindak. Salah satu perubahan yang dramatis dalam 

pemikiran manajemen selama beberapa tahun terakhir adalah 

menyangkut filosofi bagaimana para pegawai 

menyumbangkan segenap kemampuan untuk organisasi, untuk 

itu perencanaan dan upaya implementasi skill dan kompetensi 

pegawai yang menjamin kecerdasan dan kreativitasnya dapat 

dimobilisasi untuk mencapai tujuan organisasi.  Walaupun 

motivasi dan keahlian pegawai telah mendukung pencapaian 

tujuan-tujuan perusahaan, masih diperlukan informasi-

informasi yang terbaik, dengan kemampuan informasi yang 

memadai, kebutuhan seluruh tingkat manajemen, dan pegawai 

atas informasi yang akurat dan tepat waktu dapat dipenuhi. 

Iklim untuk bertindak sangat penting untuk menjamin adanya 
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proses yang berkesinambungan terhadap upaya pemberian 

motivasi dan inisiatif yang sebesar-besarnya bagi pegawai 

Yuwono. et.al (2004). 

Keempat perspektif tersebut memiliki hubungan sebab 

akibat yang merupakan penjabaran tujuan dan pengukuran dari 

masing-masing perspektif. Hubungan berbagai sasaran strategic 

yang dihasilkan dalam perencanaan strategic dengan kerangka 

Balanced Scorecard menjanjikan peningkatan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kinerja keuangan. Kerangka 

kerja penerjemahan berbagai strategi dalam empat perspektif 

Balanced Scorecard akan digambarkan pada Gambar 2.5 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 : Strategy map testable strategy 
Sumber : Hansen & Mowen (2011) 

 

Menurut Kaplan dan Norton (2004), strategy Map 

adalah representasi visual dari empat sudut pandang Balanced 

Scorecard yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan 

hubungan sebab dan akibat. Peta strategi juga dapat berfungsi 

sebagai kerangka untuk mengilustrasikan bagaimana strategi 
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menghubungkan Intangible Asset ke dalam Value Creation 

Process, peta Strategi didasarkan atas beberapa prinsip sebagai 

berikut :  

a. Strategi menyeimbangkan adanya faktor-faktor yang saling 

bertentangan 

b. Strategi didasarkan pada value proposition terhadap 

customer yang berbeda 

c. Value diciptakan melalui proses bisnis internal 

Kunci dalam menentukan strategi adalah dengan 

memastikan bahwa orang – orang yang berada di dalam 

organisasi tersebut memahaminya, termasuk di dalamnya proses 

yang penting namun membingungkan, yaitu dimana aset yang tak 

berwujud diubah menjadi aset yang berwujud. Strategy map dapat 

membantu memetakan bagian yang sulit ini, karena : 

a. Strategy map merupakan suatu alat yang befungsi memberikan 

gambaran kepada pekerja secara jelas mengenai keterkaitan 

pekerjaan yang mereka lakukan dengan strategi perusahaan 

secara keseluruhan. 

b. Strategy map mampu mendeskripsikan tujuan dari 

peningkatan pendapatan, konsumen yang ditargetkan, dimana 

pertumbuhan pendapatan akan terjadi, penciptaan value 

proporsition, rantai generik proses bisnis internal yang terdiri 

dari proses inovasi, operasi dan pelayanan purna jual, serta 

investasi sumber daya manusia, sistem yang diperlukan dan 
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lingkungan perusahaan yang mendukung terciptanya employee 

value. 

c. Strategy map menunjukkan bagaimana hubungan sebab akibat 

yang terjadi, dimana dapat dipantau pertumbuhan pada bagian 

tertentu untuk menciptakan output yang diinginkan. 

d. Untuk perspektif yang lebih besar, strategy map menunjukkan 

bagaiman suatu organisasi akan merubah inisiatif dan sumber 

dayanya, termasuk aset tak berwujud (intangible assets) 

seperti budaya korporasi dan pengetahuan karyawan ke dalam 

aset berwujud (tangible assets). 

Peta strategi pada dasarnya merupakan diagram yang 

menunjukkan keterkaitan strategi untuk mencapai visi dan misi 

serta diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari pada setiap 

unit bisnis dengan menggunakan Key Performance Indicator 

(KPI). Dengan menggunakan peta strategi dapat dilihat dengan 

jelas keterkaitan antar misi, visi dan sasaran strategi organisasi 

dengan KPI, karena peta strategi dibuat dengan menghubungkan 

strategis objektif organisasi secara eksplisit dengan masing-

masing KPI yang dikelompokkan ke dalam empat perspektif 

BSC, berikut salah satu contoh peta strategis menurut Hansen & 

Mowen (2011) sebagaimana dijelaskan oleh Gambar 2.6 berikut: 
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Gambar 2.6 describing the strategy: balanced scorecard strategy map 
Sumber : Hansen & Mowen (2011) 

2.1.3 KEY PERFORMANCE INDICATOR 

Parmenter (2007) mendefinisikan Key Performance 

Indicator sebagai sekumpulan pengukuran yang diciptakan 

terfokus kepada aspek kinerja organisasi yang paling kritikal 

untuk kesuksesan organisasi pada kondisi sekarang dan masa 

dating. 

“Key Performance Indicator merupakan suatu indikator 

kinerja, yang dianggap paling penting, dan dapat berpengaruh 

secara langsung terhadap gagal atau berhasilnya suatu usaha dan 

digunakan sebagai sumber informasi yang cukup penting bagi 

pemangku kebijakan” (Amir; 2011). 
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Key Performance Indicator berfungsi untuk 

mengidentifikasi ukuran kinerja pada objectives yang telah 

dirumuskan (Rangkuti, 2010). 

Key Performance Indicator (KPI) membantu organisasi 

mendefinisikan serta mengukur progress terhadap pencapaian 

sasaran organisasi. Key Performance Indicator merupakan 

indikator yang dibuat agar kinerja terukur secara kuantitatif dan 

menjadi faktor kunci keberhasilan atas suatu pencapaian. Key 

Performance Indicator akan menjadi standar yang digunakan 

untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan kinerja dengan 

hasil atau target yang diharapkan. Apabila KPI ditentukan secara 

tepat, maka KPI dapat menginspirasi dan memotivasi seluruh 

pekerja, menjadi pedoman bagi organisasi dan mendorong 

terjadinya keselarasan dari manajemen hingga level pekerja 

terbawah (Niven, 2003) 

Key Performance Indicator harus dikelola dalam situasi 

kekinian, dan harus dapat memberikan informasi operasional 

yang dilaksanakan pada hari yang sama maupun keesokan 

harinya, hal ini bermaksud untuk menghindari keterlambatan 

dalam momentum perbaikan kinerja (Amir, 2011). 

Menurut Amir (2011) Key Result Indicator bersumber 

pada informasi yang berorientasi masa lalu (Lagging) sehingga 

tindak lanjutnya hanya pada laporan kegiatan. Sementara itu KPI 

berorientasi pada informasi yang bersifat kekinian dan masa 

depan (Leading), sehingga informasi tersebut mencerminkan 
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Key Result Indicator (KRI)
Key Performance Indicator 

(KPI)

 Memberikan Informasi tentang arah 

pergerakan Organisasi

 Berfokus pada aspek

organisasi yang terpenting

untuk kemajuan organisasi saat

ini dan yang akan dating

 Hasil dari sejumlah kegiatan dan

sejumlah kontribusi yang berkaitan

dalam jangka waktu lebih panjang

 Diukur sesering mungkin

dalam frekuensi yang lebih

banyak dan ukurannya

dipahami oleh para staff

   Bisa saja tidak bias secara langsung

ditindaklanjuti tetapi bermanfaat untuk

sebuah pelaporan

   Lebih memungkinkan untuk

ditindaklanjuti dengan kegiatan

aksi secara langsung dan

berdampak positif

   Contoh : Kepuasan Pelanggan,

Tingkat retensi, Laba Tahunan, dll.

   Outcome Product, efektifitas

pemasaran harian, dll.

sebuah potensi yang dapat digunakan untuk menentukan kadar 

kualitas sasaran dan prediksi keberhasilannnya di masa depan. 

Terdapat beberapa perbedaan antara Key Result Indicator dan Key 

Performance Indicator sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.5 

Tabel 2.5 Perbedaan konsepsi antara KPI dan KRI 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Amir (2011) 

Dalam merumuskan suatu KPI sebaiknya harus dapat 

memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup 

memadai, dengan menggunakan prinsip SMART-C (Doran,1981) 

yaitu : 

a. Specific, menjelaskan Key Performance Indicator harus 

mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik dalam menilai 

kinerja suatu unit kerja. 

b. Measurable, KPI yang dirancang harus dapat diukur dengan 

jelas, memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara 
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pengukurannya. 

c. Achievable, KPI yang dipilih harus dapat dicapai oleh 

penanggungjawab. 

d. Relevant, KPI yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai 

dengan visi dan misi, serta tujuan strategis organisasi 

e. Time-bounded, KPI yang dipilih harus memiliki batas waktu 

pencapaian. 

f. Continuously Improve, KPI yang dibangun menyesuaikan 

dengan perkembangan strategi organisasi. 

Menurut Parmenter (2007) ciri-ciri suatu indikator 

kinerja utama (KPI) adalah merupakan suatu ukurannya tidak 

bersifat finansial, harus dapat dilakukan sesering mungkin 

(Harian atau 24 jam 7 hari), dilaksanakan oleh para CEO dan 

kelompok manajer senior, adanya pemahaman atas ukuran dan 

perbaikan kerjanya yang harus dikuasai oleh seluruh staff , 

tanggungjawab terkait pada individu atau kelompok, memiliki 

dampak hasil yang signifikan, dan tentu saja memiliki dampak 

hasil yang positif. 

Ukuran kinerja yang dilakukan bulanan, empat bulana, 

atau bahkan tahunan bukan indikator kinerja utama, dikarenakan 

indikator kinerja utama dilakukan secara kekinian (Current) atau 

ukuran yang berorientasi kedepan. Melalui indikator utama, setiap 

pimpinan perusahaan dapat memantau kemajuan usaha setiap hari 

atau setiap saat. Sehingga, bila mendapatkan suatu permasalahan 

manajemen, seperti yang ditunjukan oleh indikator kinerja, 
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pimpinan dapat memberikan solusi kerja tanpa harus menunggu 

permasalahan  menjadi kritis atau akut (Amir, 2011). 

2.1.4 KONSEP FOUR DISCIPLINE EXECUTION (4DX) 

Penetapan suatu strategi dalam perusahaan, merupakan 

suatu hal yang umum dilakukan, namun terkadang suatu 

organisasi gagal dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan. Campbel and alexander (1997) yang menyatakan 

bahwa  mengapa suatu strategi dapat gagal mengantarkan 

perusahaan maupun organisasi mencapai sasaran dan tujuannya. 

hal tersebut dikarenakan tiga hal yang terdiri dari Strategi tampa 

arah, kelumpuhan perencanaan, dan terlalu fokus pada proses.  

Strategi tanpa arah merupakan suatu kondisi 

ketidakmampuan suatu organisasi membedakan Purpose apa 

yang akan dilakukan organisasi, dan constraints. Kelumpuhan 

perencanaan adalah suatu kondisi kebingungan dalam penentuan 

proses penyusunan strategi, memulai dari mana. Sedangkan 

maksud dari terlalu fokus pada proses adalah suatu harapan dari 

para pemangku kebijakan untuk membuat suatu strategi yang 

baru dan lebih baik, namun keberhasilan tidak selalu mengenai 

proses perencanaan yang baru, maupun rencana yang di desain 

lebih baik. 

Tataran tehnis suatu kegagalan dalam pencapaian target 

menurut Charan and Colvin (1999) bukan dikarenakan ketidak 

mampuan dalam penyusunan perencanaan strategis, melainkan 

terletak pada permasalahan eksekusi, ataupun dapat disebut 
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sebagai kesenjangan eksekusi (Execution Gap). Execution Gap 

Suatu kesenjangan eksekusi memilih empat permasalahan utama 

sebagaimana dijelaskan oleh Bosidlly and Charan (2002) 

a. Individu-individu dalam organisasi tidak mengetahui tujuan 

atau goal yang ingin dicapai 

b. Individu-individu dalam organisasi kurang memahami apa 

yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi 

c. Tidak adanya tolak ukur atas pencapaian  

d. Individu yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan tidak 

bertanggungjawab atas perkembangan tujuan yang akan 

dicapai  

Menurut McChesney. Covey, and  Huling (2012) 

Permasalahan-permasalahan eksekusi dalam suatu organisasi 

merupakan pekerjaan harian dalam hal ini diistilahkan sebagai 

Whirlwind. Rutinitas harian tersebut memerlukan sejumlah 

alokasi sumber daya yang cukup besar untuk menjaga operasional 

harian, sayangnya alokasi sumber daya yang cukup besar 

tersebujt dapat menyita fokus yang dibutuhkan untuk 

menggerakan tim dalam pencapaian tujuan organisasi.  

“Pemimpin jarang membedakan antara Whirlwind dan 

tujuan strategis karena keduanya diperlukan untuk kelangsungan 

hidup organisasi. Namun, mereka jelas berbeda, dan yang lebih 

penting, mereka bersaing tanpa henti untuk mendapatkan waktu, 

sumber daya, energi, dan perhatian.” (Mc Chesney dkk, 2012). 

 

Dalam Konsepsi Whirlwind akan sangat mungkin 

ditemukan suatu benturan kepentingan antara sesuatu yang 
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dianggap urgen dan penting, dan terkadang sesuatu yang 

mendesak tersebut akan mengalahkan sesuatu yang dianggap 

penting untuk dilakukan dalam proses pencapaian tujuan 

organisasi (Mc Chesney dkk, 2012)  

“Ada dua hal utama yang dapat mempengaruhi seorang 

pemimpin dalam hal menghasilkan hasil: strategi (atau rencana) 

Anda dan kemampuan Anda untuk menjalankan strategi itu” (Mc 

Chesney dkk, 2012). Menjalankan strategi Executing cenderung 

lebih sulit, dalam mengelola eksekusi diperlukan perubahan 

signifikan dalam perilaku manusia, Tim, HIngga perilaku 

Organisasi sebagai wadah para individu berada.  

Empat Disiplin Eksekusi merupakan suatu bentuk upaya 

untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan, melalui serangkaian proses yang berkelanjutan 

sebagaimana dijelaskan Gambar 2.7 Berikut : 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.7 Four discipline execution (4DX) 
Sumber : (Mc Chesney dkk, 2012) 
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Mc Chesney dkk menyajikan serangkaian paparan teknis 

bagaimana suatu eksekusi dapat dipaksakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan melalui empat disiplin eksekusi. 

Konsep ini akan terlihat sangat sederhana, namun diperlukan 

suatu komitmen berkelanjutan, suatu usaha yang signifikan, 

dalam waktu yang lama dalam mengimplementasikan empat 

disiplin eksekusi  

a.  Focus on the wildly important goal 

“The first discipline is to focus your finest effort on the one or t

wo goals that will make all the difference, instead of giving 

mediocre effort to dozens of goals.“ (Mc Chesney dkk, 

2012:60).  

Menurt McChesney. Covey, and  Huling (2012) Inti dari 

eksekusi merupakan fokus terhadap Wildly Important Goal, 

Wildly Important Goal merupakan sesuatu sasaran yang 

dianggap paling penting diantara serangkaian rutinitas 

(Whirlwind), dan memiliki dampak yang signifikan. 

Sederhanya Disiplin pertama adalah mengenai pengalokasian 

sumberdaya yang lebih banyak terhadap beberapa tujuan 

penting, dibandingkan penentuan tujuan yang lebih banyak 

dengan usaha yang biasa-biasa saja. 

b. Act on the lead Measures 

Melakukan identifikasi aktivitas-aktivitas dan 

mengembangkan lead measure yang memiliki dampak 

langsung dalam menunjang tercapainya Wildly Important 
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Goals, lead measures tersebut harus memiliki kriteria sesuatu 

yang dapat diterapkan pada pekerjaan sehari-hari, mudah 

dipengaruhi, sulit untuk diukur, dan berfungsi untuk 

memberikan informasi kemungkinan-kemungkinan akan 

pencapaian tujuan yang ingin dicapai (Mc Chesney dkk, 

2012). 

c. Keep a compelling scoreboard 

Scoreboard sebagai media untuk memotivasi para anggota 

organisasi, atas hasil kinerja harian mereka, dilakukan secara 

konsisten dan terus menerus dengan cara memperlihatkan hasil 

kepada seluruh anggota secara berkala. 

d. Create Cadence of accountability 

Untuk dapat mengontrol dan mendorong pencapaian Wildly 

Important Goals secara terus menerus terdapat dua hal yang 

harus dilakukan secara konsisten : 

- Memaksimalkan waktu yang dihabiskan dalam melakukan 

aktivitas yang berhubungan dengan Wildly Important 

Goals.  

- Melakukan pertemuan mingguan untuk 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dicapai dan 

dilaporkan. 

Kedua hal tersebut dibahas dalam WIG Seasons, yang secara 

konsisten dilakukan perminggu dan dilakukan pembahasan 

mengenai : 
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`
AHP

STRUKTUR BALANCED 

SCORECARD

PETA STRATEGI

IMPLIKASI MANAJERIAL

KPI KPI KPI KPI

EVALUASI

SASARAN 

STRATEGIS

SASARAN 

STRATEGIS

SASARAN 

STRATEGIS

SASARAN 

STRATEGIS

FINANCIAL 

PERSPECTIVE

COSTUMER 

PERSPECTIVE

INTERNAL PROCESS 

PERSPECTIVE

LEARNING & GROWTH 

PERSPECTIVE

Studi Literasi 

dokumen internal

bank bjb

- Melakukan pertanggung jawaban atas apa yang telah 

dilaporkan dalam scoreboard. 

- Mengkaji ulang scoreboard, dan mereview setiap 

kegagalan maupun kesuksesan  

- Melakukan perencaan untuk minggu selanjutnya, 

mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang 

hingga membuat komitmen untuk satu minggu kedepan 

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Gambar 2.8 Kerangka berpikir 

 


