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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi, Menurut Prawirosentono dalam 

Wahyuni (2011), dalam periode waktu tertentu. Terdapat hubungan erat antara 

kinerja perorangan dengan kinerja organisasi, dengan kata lain bila kinerja karyawan 

baik maka kemungkinan besar kinerja organisasi juga baik. Kinerja juga 

diterjemahkan sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi pengukuran 

kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam 

rantai nilai yang terdapat dalam perusahaan atau organisasi. Pengukuran kinerja 

adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan 

pengaruhnya berdasarkan sasaran standar dan kinerja. Pengukuran kinerja 

menentukan secara periodik operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan 

karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 

agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Menurut Lynch dan Cross 

dalam Wahyuni (2011), menyebutkan bahwa manfaat sistem pengukuran kinerja 

organisasi adalah: 

1. Menelusuri kinerja yang menjadi harapan pelanggan sehingga akan membawa 

organisasi  lebih dekat kepada pelanggan dan membuat seluruh komponen 

personal organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. 
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2. Memotivasi karyawan untuk memberikan pelayanan sebagai bagian dari mata 

rantai  pelanggan dan pemasok internal. 

3. Mengidentifikasi berbagai macam pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya 

pengurangan terhadap pemborosan. 

4. Membuat tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkrit  

sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. Pengukuran kinerja 

membantu organisasi demi tercapainya optimalisasi kepuasan masyarakat yang 

berdampak pada efektifitas tujuan organisasi. Menurut Rogers dalam Wahyuni 

(2011), menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu konstruksi yang bersifat 

multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas 

faktor-faktor yang membentuk. 

2.2 Pengendalian dan Kinerja 

Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel yang meliputi 

manusia, benda, situasi, dan organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Menurut Rogers dalam Wahyuni (2011), sedangkan kinerja 

adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu 

tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki Interaksi 

antara karakter organisasi dengan perilaku manusia akan mempengaruhi rancangan 

dan penggunaan sistem pengendalian. Kinerja merupakan contoh yang paling baik 

dari suatu tipe pengendalian, dan kinerja ini disebut sebagai “result control” karena 

melibatkan reward dan punishment, baik dengan individu maupun kelompok. Reward 

berupa kompensasi monetary, job security, promosi, otonomi, dan pengakuan akan 

diberikan bagi mereka yang dapat menghasilkan good result bagi perusahaan. 

Sebaliknya punishment diberikan bagi mereka yang menghasilkan poor result bagi 

perusahaan. Dengan demikian terlihat bahwa ada kaitan atau hubungan yang saling 

mempengaruhi antara pengendalian dan kinerja. 
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2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja 

Menurut Gaspersz dalam Wahyuni (2011), tujuan dari pengukuran kinerja 

adalah untuk menghasilkan data, yang kemudian apabila data tersebut dianalisis 

secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi pengguna data tersebut. 

Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja, maka suatu metode pengukuran kinerja harus 

dapat menyelaraskan tujuan organisasi perusahaan secara keseluruhan tujuan 

organisasi secara keseluruhan (goal congruence). 

Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku berupa kebijakan 

manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran organisasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan 

oleh organisasi. 

2.4 Ukuran Kinerja 

Terdapat tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk menilai secara 

kuantitatif , Menurut Gaspersz dalam Wahyuni (2011) 

1. Ukuran Kriteria Tunggal 

Ukuran kriteria tunggal adalah suatu ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu 

ukuran untuk menilai kinerja manajer. Dengan digunakannya satu ukuran kinerja, 

manajer cenderung untuk memusatkan usahanya pada kriteria tersebut dan 

mengabaikan kriteria yang lain, yang mungkin sama pentingnya dalam 

menentukan sukses tidaknya perusahaan atau bagiannya. Sebagai contoh apabila 

seorang manajer produksi yang diukur kinerjanya dari tercapainya kuantitas 

produk yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dan kemungkinan 

mengabaikan pertimbangan lain, misal tentang mutu, biaya pemeliharaan 

peralatan, dan sumber daya manusia. 

2. Ukuran Kriteria Beragam 

Ukuran kriteria beragam adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai 

macam ukuran untuk menilai kinerja. Kriteria beragam merupakan cara untuk 
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mengatasi kelemahan kriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. Berbagai aspek 

kinerja manajer dicari ukuran kriteria-kriterianya sehingga seorang manajer diukur 

kinerjanya dengan beragam kriteria. Tujuannya adalah agar manajer yang diukur 

kinerjanya mengarahkan usahanya pada berbagai kinerja. Sebagai contoh seorang 

manajer divisi diukur kinerjanya dengan kriteria produktivitas, profitabilitas, dan 

pangsa pasar. 

3. Ukuran Kriteria Gabungan 

Ukuran kriteria gabungan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai 

macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran kinerja, dan 

menghitung rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajer. Karena 

disadari bahwa beberapa tujuan lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan 

dibandingkan dengan tujuan yang lain, beberapa perusahaan memberikan bobot 

angka tertentu pada beragam criteria kinerja untuk mendapatkan ukuran tunggal 

kinerja manajer, setelah memperhitungkan bobot beragam kriteria kinerja masing-

masing. 

2.5. Balanced Scorecard sebagai Sistem Manajemen Strategis 

Menurut Kaplan dan Norton dalam wahyuni (2011), menyebutkan bahwa 

BSC merupakan suatu sistem pengukuran taktis atau operasional. Perusahaan yang 

inovatif menggunakan BSC sebagai sebuah sistem manajemen strategis, yaitu untuk 

mengelola strategi jangka panjang. Perusahaan menggunakan fokus pengukuran BSC 

untuk menghasilkan berbagai proses manajemen penting, yaitu sebagai berikut: 

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. Proses BSC dimulai dengan tim 

manajemen eksekutif senior yang bersama-sama bekerja menerjemahkan strategi 

unit bisnis ke dalam berbagai tujuan strategis yang spesifik. Proses pembangunan 

BSC menjelaskan tujuan strategis dan mengidentifikasikan beberapa faktor 

penggerak penting tujuan strategis. Untuk menentukan ukuran kinerja perusahaan, 

visi organisasi dijabarkan ke dalam tujuan (goal) dan sasaran (objective). Visi 

adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh organisasi di masa 
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mendatang yang biasanya dinyatakan dalam suatu pernyataan yang terdiri dari satu 

atau beberapa kalimat singkat. Untuk mewujudkan kondisi yang digambarkan 

dalam visi, perusahaan perlu merumuskan suatu strategi. Tujuan adalah kondisi 

perusahaan yang akan diwujudkan di masa mendatang, yang merupakan 

penjabaran lebih lanjut visi perusahaan, yang mana menjadi salah satu landasan 

bagi perumusan strategi untuk merumuskannya. Dalam proses perencanaan 

strategik, tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategik dengan ukuran-

ukuran pencapaiannya. 

2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis. 

Tujuan dan ukuran strategis BSC dikomunikasikan ke seluruh organisasi, yaitu 

dengan memberi informasi kepada semua pekerja mengenai berbagai tujuan 

penting yang harus dicapai agar strategi organisasi tersebut dapat berhasil. 

Scorecard memberi dasar untuk mengkomunikasikan dan mendorong adanya 

dialog tentang strategi unit bisnis perusahaan untuk mendapatkan komitmen para 

eksekutif korporasi dan dewan direksi, mengenai sasaran-sasaran finansial jangka 

pendek dan juga mengenai perumusan dan pelaksanaan strategi yang 

menghasilkan terobosan kinerja masa depan. 

3. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. 

Proses umpan balik merupakan proses menetapkan visi dan strategi, 

mengkomunikasikan dan mengaitkan visi dan strategi kepada semua anggota 

organisasi, serta menyelaraskan tindakan dan inisiatif perusahaan untuk mencapai 

tujuan strategis jangka panjang. BSC memungkinkan manajer memantau dan 

menyesuaikan pelaksanaan strategis dan jika perlu membuat perubahan-perubahan 

mendasar terhadap strategi tersebut. proses pembelajaran strategis mendorong 

timbulnya proses penetapan visi dan strategi baru di mana tujuan dalam berbagai 

perspektif ditinjau ulang, diperbarui dan diganti agar sesuai dengan pandangan 

terkini mengenai hasil strategi dan pendorong kinerja yang dibutuhkan untuk 

periode mendatang. Dengan proses pembelajaran strategis, dimana BSC sebagai 

pusat system manajemen perusahaan maka perusahaan tersebut akan dapat 
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melaksanakan monitor terhadap apa yang dihasilkan perusahaan dalam jangka 

pendek dari tiga perspektif yang ada dalam BSC, yaitu pelanggan, proses bisnis 

internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan yang akan dijadikan sebagai umpan 

balik dalam mengevaluasi strategi dari suatu kinerja. 

BSC menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran, 

yang tersusun ke dalam empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis 

internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut Mulyadi dalam wahyuni 

(2011), (scorecard memberi kerangka kerja, bahasa, untuk mengkomunikasikan 

misi dan strategi; scorecard menggunakan pengukuran untuk memberi informasi 

kepada para pekerja tentang faktor yang mendorong keberhasilan saat ini dan masa 

datang. Dengan mengartikulasikan hasil yang diinginkan oleh perusahaan dan 

faktor pendorong hasil-hasil tersebut, para manajer berharap dapat menyalurkan 

2.6 Konsep Penerapan Perspektif  Balanced Scorecard 

1. Perspektif Keuangan 

Untuk membangun suatu BSC, unit-unit bisnis harus dikaitkan dengan tujuan 

finansial yang berkaitan dengan strategi-strategi perusahaan. BSC tetap menggunakan 

perspektif finansial karena penilaian kinerja keuangan merupakan ikhtisar dari 

konsekuensi ekonomi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Ukuran kinerja finansial 

memberikan petunjuk dalam hal apakah strategi perusahaan, implementasi dan 

pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi peningkatan laba perusahaan. Tujuan 

finansial berhubungan dengan profitabilitas, yang diukur misal oleh laba operasi, 

return on capital employed (ROCE), dan nilai tambah ekonomis (economic value 

added). Sasaran-sasaran perspektif keuangan pada masing-masing tahap dalam siklus 

kehidupan bisnis Menurut Kaplan dan Norton dalam wahyuni (2011), 

diidentifikasikan menjadi tiga tahap: 

a. Bertumbuh (Growth) 

 Perusahaan yang berada pada awal siklus kehidupan bisnis ini menghasilkan 

produk dan jasa yang memiliki potensi pertumbuhan, sehingga strategi dan 
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pengukuran perspektif finansial yang dilakukan dapat difokuskan pada revenue 

growth, positive earning, dan sales and market share growth. Untuk 

memanfaatkan potensi tersebut, perusahaan harus mempunyai komitmen terhadap 

sumber daya dalam menghasilkan dan mengembangkan produk dan jasa, seperti 

membangun dan melakukan ekspansi fasilitas produksi; melakukan investasi pada 

sistem, infrastruktur, dan jaringan distribusi; dan memelihara hubungan dengan 

pelanggan. 

b.  Bertahan (Sustain) 

Setelah melalui tahap pertumbuhan, perusahaan akan berada dalam tahap bertahan 

yang merupakan tahap kedua. Perusahaan akan tetap melakukan investasi dan 

reinvestasi tetapi sudah membutuhkan pengembalian yang baik dari investasi di 

masa lalu. Investasi yang dilakukan diarahkan langsung untuk mengurangi 

hambatan-hambatan produksi, memperluas kapasitas, dan untuk perbaikan yang 

berkelanjutan daripada investasi yang dilakukan pada tahap pertumbuhan. 

Perusahaan diharapkan mempertahankan pangsa pasar dan berusaha untuk 

meningkatkan penguasaannya dari tahun ke tahun. 

c.  Menuai (Harvest) 

Perusahaan akan dapat mencapai fase kedewasaan dari siklus kehidupan bisnisnya, 

dimana perusahaan akan menuai hasil dari investasi yang telah dilakukannya pada 

dua fase pertama. Investasi yang dilakukan hanyalah pada yang berjangka pendek 

dan yang mempunyai tingkat pengembalian cepat, seperti pemeliharaan peralatan, 

dan kapasitas lainnya, bukan untuk ekspansi atau membangun kapasitas baru 

karena tujuan utamanya adalah menciptakan aliran kas bagi perusahaan. 

2. Perspektif  Pelanggan 

Suatu produk atau jasa dikatakan mempunyai nilai bagi konsumennya jika 

manfaat yang diterimanya relatif lebih tinggi daripada pengorbanan yang dikeluarkan 
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oleh konsumen tersebut untuk mendapatkan produk atau jasa itu. Suatu produk atau 

jasa semakin bernilai apabila manfaatnya mendekati atau bahkan melebihi dari apa 

yang diharapkan oleh konsumen. Menurut Kaplan dan Norton dalam Wahyuni 

(2011), perusahaan diharapkan membuat suatu segmentasi pasar dan ditentukan target 

pasarnya yang paling mungkin untuk dijadikan sasaran sesuai dengan kemampuan, 

sumber daya, dan rencana jangka panjang perusahaan.  

3. Perspektif  Proses Bisnis Internal 

Dalam perspektif proses bisnis internal, manajer harus mengidentifikasikan 

proses-proses yang paling kritis untuk mencapai tujuan peningkatan nilai bagi 

pelanggan dan tujuan peningkatan nilai bagi pemegang saham, Warman (2010).. 

Dalam metode BSC, tujuan dan ukuran perspektif ini diturunkan dari strategi eksplisit 

yang ditujukan untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pelanggan 

sasaran. Setiap perusahaan memiliki seperangkat proses penciptaan nilai yang unik 

bagi pelanggannya dan memberikan hasil finansial yang baik. Secara umum, Warman 

(2010).,  membaginya menjadi tiga prinsip dasar, yaitu: 

a.  Inovasi, merupakan proses internal yang sangat penting. Proses inovasi sebagai 

gelombang panjang penciptaan nilai dimana perusahaan pertama kali menemukan 

dan mengembangkan pasar baru, pelanggan baru, serta kebutuhan yang sedang 

berkembang dan yang tersembunyi dari pelanggan yang ada saat ini. 

b.  Operasi, merupakan proses gelombang pendek penciptaan nilai dimana perusahaan 

hanya menyampaikan produk dan jasa kepada pelanggan yang ada saat ini, yaitu 

dimulai dengan diterimanya pesanan pelanggan dan diakhiri dengan penyampaian 

produk dan jasa kepada pelanggan. Proses ini menitikberatkan kepada 

penyampaian produk dan jasa kepada pelanggan yang ada secara efisiensi, 

konsisten, dan tepat waktu. 

c. Layanan purna jual, mencakup garansi dan berbagai aktivitas perbaikan, 

penggantian produk yang rusak dan yang dikembalikan, serta proses pembayaran. 
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Perusahaan yang berupaya untuk memenuhi harapan pelanggan sasaran dapat 

mengukur kinerja proses layanan purna jual dengan menyertakan beberapa ukuran 

waktu, mutu, dan biaya. 

4. Perspektif  Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif keempat dalam BSC mengembangkan tujuan dan ukuran yang 

mendorong pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan yang ditetapkan 

dalam perspektif finansial pelanggan, dan proses bisnis internal mengidentifikasikan 

apa yang harus dikuasai perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang istimewa. 

Tujuan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah memberikan infrastruktur 

yang memungkinkan tujuan dalam ketiga perspektif lainnya dapat tercapai. Proses 

belajar dan bertumbuh suatu organisasi bersumber dari tiga kategori Menurut Kaplan 

dan Norton dalam Wahyuni (2011), yaitu: 

1. Kapabilitas Pekerja 

Tenaga kerja pada perusahaan dewasa ini lebih dituntut untuk dapat berpikir kritis 

dan melakukan evaluasi terhadap proses dan lingkungan untuk dapat memberikan 

usulan perbaikan. Oleh sebab itu, dalam pengukuran strategi perusahaan, salah 

satunya harus berkaitan secara spesifik dengan kemampuan pegawai, yaitu 

apakah perusahaan telah mencanangkan peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia yang dimiliki 

2. Kapabilitas Sistem Informasi 

Motivasi dan keterampilan karyawan saja tidak cukup untuk menunjang 

pencapaian tujuan proses pembelajaran dan bertumbuh apabila mereka tidak 

memiliki informasi yang memadai. Pegawai dibidang operasional memerlukan 

informasi cepat, tepat waktu, dan akurat sebagai umpan balik. Oleh sebab itulah, 

karyawan membutuhkan suatu system informasi yang mempunyai kualitas dan 

kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Rasio ini mengukur 

ketersediaan informasi saat ini dibandingkan dengan antisipasi kebutuhan 
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perusahaan yang akan datang. Ukuran ketersediaan informasi strategis dapat 

berupa persentase berbagai proses yang mempunyai umpan balik mutu, lama 

siklus, dan biaya, serta persentase para pekerja garis depan yang memiliki akses 

informasi online tentang pelanggan. 

3. Motivasi, Pemberdayaan, dan Penyelarasan 

Prosedur yang dilakukan suatu organisasi perlu diperhatikan untuk mencapai 

suatu kinerja yang handal. Prosedur dan perbaikan rutinitas harus diluruskan 

karena karyawan yang sempurna dengan informasi yang berlimpah tidak akan 

memberikan kontribusi pada keberhasilan usaha apabila mereka tidak dimotivasi 

untuk bertindak selaras dengan tujuan perusahaan atau apabila mereka tidak 

diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu faktor enabler 

yang ketiga bagi tujuan pembelajaran dan pertumbuhan terfokus pada iklim 

perusahaan yang  mendorong timbulnya motivasi dan inisiatif pekerja. Alat ukur 

yang digunakan adalah: 

a. Ukuran saran yang diberikan per pekerja untuk mengukur partisipasi pekerja dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

b. Ukuran jumlah saran yang direalisasikan, yang menilai mutu saran yang diajukan, 

dan juga mengkomunikasikan kepada tenaga kerja bahwa saran-saran mereka 

dihargai dan benar-benar diperhatikan. 

c. Ukuran peningkatan, hasil nyata dari dilaksanakannya saran para pekerja tidak 

hanya terbatas pada penghematan perusahaan. Peningkatan lain juga dapat 

dihasilkan, misalnya dalam mutu, waktu, atau kinerja, untuk proses internal yang 

spesifik. 

d. Ukuran keselarasan perorangan dan perusahaan. Ukuran keselarasan perusahaan 

adalah persentase unit bisnis yang telah berhasil menyelesaikan proses 

penyelarasan ini. Perusahaan dapat mengukur tidak hanya hasil tetapi juga 

berbagai indikator jangka pendek dan menengah yang menjelaskan tentang usaha 

perusahaan mengkomunikasikan dan menyelaraskan tujuan perusahaan. 
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e. Ukuran kerja tim. Semakin banyak perusahaan yang berpaling kepada tim dalam 

penyelesaian proses bisnis yang penting, pengembangan produk, layanan 

pelanggan, dan operasi internal. Perusahaan menghendaki agar tujuan dan ukuran 

dapat memotivasi dan memantau keberhasilan pembentukan dan kinerja tim. 

2.7 Tahapan Penyusunan BSC 

1.  Mengidentifikasikan Strategic Objective

Strategic Objective adalah penjabaran dari visi, misi tujuan dan nilai-nilai. 

Sasaran ini dijabarkan dan dilakukan pada masing-masing presfektif dalam empat 

presfektif balanced scoredcard, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis dan internal, 

dan pembelajaran dan pertumbuhan. Setiap presfektif mempunyai suatu strategic 

objective  yang mungkin jumlahnya lebih dari satu, Strategic Objective adalah 

keadaan atau kondisi yang akan diwujudkan dimasa yang akan dating yang 

merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan (Sukmawati, 2011). 

2. Membuat Strategy Map

Dalam kerangka balanced scoredcard, sasaran strategis tersebut dipetakan 

kedalam maping strategy untuk memudahkan melihat keterkaitan antara prespektif 

keuangan, prespektif pelanggan, prespektif internal bisnis, dan perspektif 

pembelajaran pertumbuhan. maping strategy perusahaan terdapat pada diagram 

mengenai maping strategy perusahaan, strategi yang telah dipilih, kemudian 

dijabarkan dalam substrategi untuk masing-masing keempat presfektif balanced 

scoredcard, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan dan pembelajaran 

pertumbuhan dan mengaitkan masing-masing substrategy kedalam jejaring balanced 

scorecard atau disebut maping strategy (Sukmawati, 2011). 
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3. Mengukur Performance

Mengukur performance berarti memantau dan mengukur kemajuan yang  

sudah dicapai atas tujuan-tujuan strategis yang telah diciptakan. Pengukuran  kinerja 

ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan organisasi kearah yang  lebih baik. 

Untuk dapat mengukur kinerja, maka harus ditetapkan ukuran-ukuran yang sesuai 

untuk setiap tujuan-tujuan strategis.  

4. Menyusun Inisiatif 

Inisiatif merupakan program-program yang harus dilakukan untuk  memenuhi 

salah satu atau berbagai tujuan strategis. Sebelum menetapkan  inisiatif, yang harus 

dilakukan adalah menentukan target. Target merupakan  suatu tingkat kinerja yang 

diinginkan. Untuk setiap ukuran harus ditetapkan  target yang ingin dicapai, biasanya 

ditetapkan untuk jangka waktu tiga sampai  lima tahun. Setelah menentukan target 

maka selanjutnya menetapkan program-program yang akan dilakukan untuk 

mencapai target. Kemudian program tersebut diuji, artinya apakah program tersebut 

dapat memberikan  dampak positif bagi perusahaan atau sebaliknya. 

5. Hasil Evaluasi BSC 

Cara mengitung total skor kinerja BSC dilakukan melalui 2 tahap yaitu  

sebagai berikut:  

Tahap 1: mengukur bobot indikator dan kinerja masing-masing indikator. Penentuan 

bobot untuk masing-masing indikator dapat dilakukan dengan cara melakukan 

brainstorming dengan melakukan tingkat kepentingan yang menjadi target prioritas 

perusahaan dalam jangka pendek. 

Tahap 2: Mengukur Total Skor  kinerja 

setelah melakukan pembobotan untuk masing-masing indikator, maka tahap 

selanjutnya yaitu mengukur total skor kinerja dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. 
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Tabel 2.1 Contoh Pengukuran Total Skor Kinerja

Perspektif 
             Kinerja 

Rata-rata kinerja 
2012 2013 

Finance 85,3 87,2 86,25

Customer 79,84 85,1 82,47

Internal Proces 89,88 92,5 91,19

Learning & Growth 79,9 77,6 78,75

Total Skor Perspektif 84,65

(Sumber: Rangkuti, 2011) 

Rumus total skor kinerja BSC = perspektif kinerja 2012 + kinerja 2013/2 = 

86,25. Untuk rata-rata kinerja didapat dari hasil seluruh penjumlahan dibagi dengan 

empat perspektif. 

Tabel 2.2 Contoh Kriteria Total Skor Kinerja 

Keterangan Total Skor  Kriteria 

Sangat Sehat 
AAA ≥ 95 
AA 80 < TS < 95 
A 65 < TS < 80 

Kurang Sehat 
BBB 50 < TS < 65 
BB 40 < TS < 50 
B 30 < TS < 40 

Tidak Sehat 
CCC 20 < TS < 30 
CC 10 < TS < 20 
C TS < 10 

(Sumber: Rangkuti, 2011) 

Pada tabel di atas dapat diketahui kategori perhitungan total skor kinerja 

setelah dilakukan perhitungan berdasarkan empat perspektif balanced scoredcard, 

penilaian kinerja perusahaan digolongkan dalam kondisi sangat sehat dengan kategori 

AA dengan total skor kinerja 84,65%. 



18


