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2.1. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan manusia dalam 

mencapai tujuan organisasi. Mulyadi (1997:419) mengungkapkan penilaian 

kinerja sebagai penentu secara periodik efektifitas operasional suatu 

organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena pada dasarnya, suatu 

organisasi dioperasikan oleh sumber daya manusia, maka penilaian kinerja 

sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam 

melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi. 

Setiap organisasi mengharapkan kinerja yang memberikan konstribusi 

untuk menjadikan organisasi sebagai suatu institusi yang unggul dikelasnya. 

Apabila  keberhasilan organisasi untuk mengadakan institusi yang unggul, 

ditentukan oleh berbagai faktor (succes factor), maka faktor inilah yang 

digunakan sebagai pengukur keberhasilan personal. Dengan demikian 

dibutuhkan suatu penilaian kinerja yang dapat digunakan sebagai landasan 

untuk mendesain sistem penghargaan agar personel menghasilkan kinerjanya 

yang sejalan dengan kinerja yang diharapkan organisasi. 

2.2. Manfaat Penilaian Kinerja 

Manfaat penilaian kinerja bagi seorang manajer (Mulyadi, 1997:420) : 
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1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara umum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 

seperti promosi, transfer dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

2.3. Balanced Scorecard 

 Scorecard merupakan kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi 

yang diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi 

perusahaan secara keseluruhan. Balanced Scorecard memberikan suatu cara 

untuk mengkomunikasikan strategi suatu perusahaan pada manajer – manajer 

di seluruh organisasi. Balanced Scorecard juga menunjukkan bagaimana 

perusahaan menyempurnakan prestasi keuangannya (Amin Widjaja 

Tunggal,2002, dalam Rini, 2006). 

Balanced Scorecard menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton 

(1997:7) merupakan suatu  metode penilaian yang mencakup empat 

perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan yaitu perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced Scorecard menekankan bahwa 



pengukuran keuangan dan non keuangan harus merupakan bagian dari 

informasi bagi seluruh pegawai pada semua tingkatan suatu organisasi. 

(Kaplan , 1996, dalam Mirza, 1997 : 14-15). 

Tujuan dan pengukuran dalam Balanced Scorecard bukan hanya 

penggabungan dari ukuran – ukuran keuangan dan non keuangan yang ada, 

melainkan merupakan hasil dari suatu proses atas – bawah (top – down ). 

Berdasarkan misi dan strategi dalam unit usaha , misi dan strategi tersebut 

harus diterjemahkan dalam tujuan dan pengukuran yang lebih nyata (Teuku 

Mirza, 1997:14). 

2.4. Keunggulan Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard memiliki keunggulan yang menjadikan sistem 

manajemen strategik sekarang berbeda secara signifikan dengan sistem 

manajemen strategik dalam manajemen tradisional. Balanced Scorecard 

dapat menjadikan sistem manajemen strategik kontemporer memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan karakteristik manajemen strategik 

tradisional. Manajemen strategik tradisional hanya berfokus pada sasaran – 

sasaran yang bersifat keuangan, sedangkan sistem manajemen strategik 

kontemporer mencakup perspektif yang luas : keuangan, customer, proses, 

serta pembelajaran dan pertumbuhan (Mulyadi,2005:10). 

Keunggulan pendekatan Balanced Scorecard dalam sistem 

perencanaan strategik adalah mampu menghasilkan rencana yang memiliki 

karakteristik (Mulyadi,2005:11) 

 



1. Komprehensif 

Balanced Scorecard memperluas perspektif yang mencakup dalam 

perencanaan strategik, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada 

perspektif keuangan, meluas ketiga perspektif yang lain : customer, proses, 

pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif rencana strategik ke 

dalam perspektif non keuangan tersebut menghasilkan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Meningkatkan kinerja keuangan yang berkesinambungan. 

b. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk memasuki lingkungan 

bisnis yang kompetitif. 

2. Koheren 

Balanced Scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan 

sebab–akibat (causal relationship) diantara berbagai sasaran strategik yang  

dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang 

ditetapkan dalam perspektif non keuangan harus mempunyai hubungan 

kausal dengan sasaran keuangan. Hubungan kausalitas dengan perspektif 

keuangan sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk memasuki lingkungan 

bisnis yang kompetitif. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, 

organisasi dituntut untuk menjadi institusi yang memiliki kinerja tinggi. 

3. Berimbang  

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan 

berkesinambungan. 



4. Terukur 

Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang 

dihasilkan oleh sistem tersebut. Balanced Scorecard mengukur sasaran 

dan strategik yang sulit diukur. Sasaran strategik yang di perspektif 

customer, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran 

yang tidak mudah diukur, namun dalam pendekatan Balanced Scorecard, 

sasaran di ketiga perspektif non keuangan tersebut ditentukan ukurannya 

agar dapat dikelola, sehingga dapat diwujudkan. Dengan demikian, 

keterukuran sasaran strategik di ketiga perspektif tersebut menjanjikan 

perwujudan berbagai sasaran strategik non keuangan, sehingga kinerja 

keuangan dapat berkesinambungan. 

2.5. Penilaian Kinerja dengan Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan seperangkat ukuran finansial kinerja 

masa lalu dengan ukuran kinerja masa depan. Tujuan dan ukuran kinerja 

Balanced Scorecard memandang kinerja perusahaan dari empat perspektif : 

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

pertumbuhan. 

Balanced Scorecard menekankan bahwa semua ukuran keuangan dan 

non keuangan harus menjadi bagian dari sistem informasi untuk para pekerja, 

karyawan pada semua tingkatan perusahaan. Balanced Scorecard 

mengembangkan seperangkat tujuan unit bisnis melampaui rangkuman 

ukuran keuangan. 



Balanced Scorecard sebagai suatu sistem manajemen, pengukuran 

dan pengendalian yang secara cepat, tepat dan komprehensif dapat 

memberikan pemahaman kepada manajer tentang performance bisnis. 

Pengukuran kinerja tersebut memandang inti bisnis dari empat perspektif 

yaitu : 

1. Perspektif Keuangan 

Kinerja keuangan mengukur seberapa besar kinerja keuangan 

mampu memberikan konstribusi dalam menghasilkan laba bagi 

perusahaan, kinerja keuangan ini tetap diperlukan, karena berkaitan 

dengan prediksi mengenai kemampuan organisasi bisnis di bidang 

keuangan untuk bertahan hidup dan berhasil. Penilaian kinerja keuangan 

berhubungan dengan pengukuran profitabilitas. Misalnya : ROI ( Return 

On Investment) dan EVA (Economic Value Added). Kaplan dan Norton 

(2000:48) mengidentifikasikan tiga tahapan dari tahapan siklus 

perusahaan, yaitu : 

a. Tahap pertumbuhan (Growth) 

Growth adalah tahap pertama dan tahapan awal dari siklus kehidupan 

bisnis, pada tahap ini suatu perusahaan memiliki potensi untuk 

berkembang baik. Perusahaan dalam tahap ini mungkin secara aktual 

beroperasi dengan cash flow yang negatif dan tingkat pengembalian 

atas modal yang rendah. Sasaran keuangan dari bisnis yang berbeda 

pada tahap ini seharusnya menekankan pengukuran pada tingkat 



pertumbuhan revenue atau penjualan dalam pasar yang telah 

ditargetkan. 

b. Tahap Bertahan (Sustain Stage ) 

Sustain stage merupakan suatu tahap dimana perusahaan masih 

melakukan investasi dan reinvestasi dengan mempersyaratkan tingkat 

pengembalian yang optimal. Dalam tahap ini perusahaan berusaha 

mempertahankan pangsa pasar yang ada dan mengembangkannya. 

Secara konsisten pada tahap ini perusahaan tidak lagi bertumpu pada 

strategi–strategi jangka panjang sasaran keuangan. Pada tahap ini lebih 

diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang 

dilakukan. 

c. Tahap Panen 

Tahap ini merupakan tahap kematangan (mature). Suatu tahap dimana 

perusahaan melakukan panen terhadap investasi mereka. Pada tahap ini, 

perusahaan tidak lagi melakukan investasi lebih jauh kecuali hanya 

untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, tidak untuk melakukan 

ekspansi atau membangun suatu kemampuan baru. Tujuan utama dalam 

tahap ini adalah memaksimumkan arus kas yang masuk ke perusahaan. 

Untuk menjadikan organisasi sebagai suatu institusi yang mampu 

berkreasi diperlukan keunggulan di bidang keuangan. Melalui 

keunggulan di bidang ini, organisasi menguasai sumber daya yang 

sangat diperlukan untuk mewujudkan tiga perspektif strategi yang lain 



yaitu: konsumen, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan 

pembelajaran. 

2. Perspektif Pelanggan  

Manajer mengidentifikasikan segmen pelanggan, segmen pasar, 

dimana perusahaan akan beroperasi dan kemudian mengukur kinerja 

perusahaan berdasarkan sasaran tersebut. 

Kaplan dan Norton (2000:59) mengungkapkan bahwa tolak ukur kinerja 

konsumen sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : kelompok inti dan 

kelompok penunjang. Di dalam kelompok inti terdapat lima tolak ukur, 

yang pada dasarnya merupakan pengukuran hasil akhir yang saling 

berkaitan, kelima tolak ukur ini terdiri dari: 

a.  Pangsa pasar, mengukur seberapa besar proporsi segmen pasar 

tertentu yang dikuasai perusahaan. 

b.  Tingkat perolehan para pelanggan baru, yang mengukur seberapa 

banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan baru. 

c.  Kemampuan mempertahankan pelanggan lama, yang mengukur 

seberapa banyak perusahaan berhasil mempertahankan pelanggan 

lama. 

d.  Tingkat kepuasan pelanggan, yang mengukur seberapa jauh para 

pelanggan merasa puas terhadap pelayanan perusahaan. 

e.  Tingkat profitabilitas pelanggan, yang mengukur seberapa besar 

keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan dari penjualan 

produk ke para pelanggan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kaplan S, Robert and Norton P. David, 2000 

Gambar 2.1 Perspektif Konsumen 

 

Kelompok yang kedua disebut sebagai kelompok penunjang 

(kelompok pengukuran nilai pelanggan ) dibedakan dalam tiga kategori 

yaitu : atribut produk atau jasa, hubungan dengan pelanggan, reputasi dan 

citra perusahaan beserta produk–produknya. 
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Sumber : Kaplan S., Robert and Norton P, David : 2000 

Gambar 2.2. Perspektif Konsumen–Pengaturan Nilai Konsumen 
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3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perusahaan harus mengidentifikasi proses internal dengan sebaik–

baiknya karena proses internal tersebut memiliki nilai–nilai yang 

diinginkan pelanggan dan akan dapat memberikan pengembalian yang 

diharapkan oleh pemegang saham (Ancella Hermawan, 1996:56). 

Kaplan dan Norton (2000:83) mengungkapkan bahwa, dalam Balanced 

Scorecard ditetapkan suatu nilai proses internal yang diawali dengan tiga 

prinsip dasar yaitu :  

a. Inovasi  

Pengukuran kinerja dalam proses internal selama ini kurang  

mendapatkan perhatian , dibandingkan pengukuran kinerja yang 

dilakukan dalam proses operasi. Pada tahap ini perusahaan 

mengidentifikasikan keinginan dan kebutuhan para pelanggan dari 

masa kini dan di masa mendatang serta merumuskan cara untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. 

b. Operasi  

Tahap ini merupakan tahapan aksi di mana perusahaan secara nyata 

berupaya untuk memberikan solusi kepada para pelanggan dalam 

memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Kegiatan operasional 

adalah proses pembuatan produk atau jasa kepada pelanggan 

pengukuran dalam proses pembuatan produk atau jasa dengan 

mengukur kualitas hasil, efisiensi biaya dan efektivitas waktu. 

 



c. Layanan Pasca Jual 

Tahapan ini perusahaan berupaya memberikan manfaat tambahan 

kepada para pelanggan yang telah membeli produk-produknya dalam 

bentuk berbagai layanan pasca transaksi. 

Dalam Balanced Scorecard ditetapkan suatu rantai nilai proses 

internal yang diawali dengan proses inovasi, proses operasi dan berakhir 

dengan proses pelayanan purna jual. Rantai nilai proses internal dapat 

dilihat pada gambar 2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kaplan S. Robert and Norton p. David, 2000 

Gambar 2.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dimaksukkan ke dalam 

Balanced Scorecard, untuk mendorong perusahaan agar menjadi learning 

organization dan sekaligus mendorong pertumbuhan perusahaan itu 
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sendiri. Tolak ukur perspektif ini terbagi menjadi tiga kelompok (Kaplan 

dan Norton, 2000 :110) yaitu : 

a. Kemampuan 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 kemampuan SDM yang dimiliki. Tolak ukur yang 

digunakan adalah kepuasan kerja karyawan, turn over karyawan dan 

tingkat pendapatan perusahaan perkaryawan (produktivitas karyawan) 

serta absensi karyawan untuk mengetahui berapa banyak waktu 

produktif yang terbuang. Di dalam mengukur kepuasan karyawan 

dengan elemen – elemen sebagai berikut : keterlibatan dalam 

pengambilan keputusan, pengakuan dalam melaksanakan kegiatan, 

akses untuk memperoleh informasi untuk melaksanakan pekerjaan yang 

baik, dorongan aktif untuk melakukan kreatifitas dan inisiatif dan 

dukungan dari atasan. 

b. Kemampuan Sistem Informasi 

Motivasi dan ketrampilan karyawan saja tidak cukup untuk menunjang 

pencapaian tujuan proses pembelajaran dan pertumbuhan, apabila 

mereka memiliki informasi yang memadai, sehingga diperlukan sinergi 

antara sistem informasi dengan SDM. Kelompok sistem ini 



merefleksikan tingkat ketersediaan informasi dan jangka waktu 

memperoleh informasi. 

c. Motivasi  

Prosedur yang dilakukan suatu organisasi perlu diperhatikan untuk 

mencapai suatu kinerja yang handal. Prosedur dan perbaikan rutinitas 

harus diluruskan, karena karyawan yang handal dengan informasi yang 

berlimpah tidak akan memberikan konstribusi pada keberhasilan usaha 

apabila mereka tidak dimotivasi untuk bertindak selaras dengan tujuan 

perusahaan. 

Pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard akan 

memiliki sasaran strategik dan ukuran hasil yang lebih jelas, dibandingkan 

dengan kinerja tradisional. Dimana dalam metode Balanced Scorecard 

memiliki 4 sasaran strategik yang meliputi perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif bisnis internal dan persektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Keempat perspektif tersebut mengukur tingkat kinerja 

secara menyeluruh, tetapi pengkuran kinerja dengan metode tradisional 

hanya memandang dari aspek keuangan saja.  

Perspektif dalam Balanced Scorecard memiliki keterkaitan yang 

erat, keterkaitan tersebut dimulai dari perspektif belajar dan bertumbuh, 

dimana perusahaan mempunyai suatu strategi untuk meningkatkan 

produktivitas dan komitmen personal. Sebagai akibat dari peningkatan 

produktivitas dan komitmen dari personal akan meningkatkan pula 

kualitas proses layanan pelanggan dan proses layanan pelanggan akan 



terintegrasi. Dengan demikian kepercayaan pelanggan akan meningkat 

pula yang terlihat dari perspektif pelanggan. Dan pada akhirnya akan 

berpengaruh pada peningkatan Cost Effektiveness dan peningkatan return.  

Peningkatan return ini nantinya akan digunakan kembali untuk operasional 

perusahaan. Oleh karena itu penggunaan perspektif dalam Balanced 

Scorecard  harus digunakan secara bersamaan dalam hal mengukur kinerja 

suatu perusahaan. Keterkaitan keempat perspektif tersebut dapat dilihat 

pada gambar 2.4. 
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Sumber : Mulyadi dan Johny Setiawan 2000. 

Gambar 2.4 Keterkaitan Antar Perspektif BSC 
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2.6. Pengukuran Kinerja Tradisional 

Ukuran kinerja yang biasa digunakan dalam manajemen tradisional 

adalah ukuran keuangan, karena ukuran keuangan inilah yang dengan mudah 

dilakukan pengukurannya (Mulyadi dan Johny, 1999:30). Namun ukuran 

keuangan tidak dapat menggambarkan penyebab yang menjadikan perubahan 

kekayaan yang diciptakan oleh organisasi dan lebih memfokuskan pada 

pengetahuan sumber daya organisasi untuk tujuan – tujuan jangka pendek. 

Ukuran keuangan yang biasa digunakan adalah rasio – rasio keuangan 

meliputi (Weston dan Copeland, 1989) : 

1. Rasio Likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. 

2. Rasiop Leverage yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai 

oleh hutang. 

3. Rasio Aktivitas, yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber dananya. 

4. Rasio Profitabilitas, yang mengukur efektifitas manajemen yang 

ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi 

perusahaan. 

5. Rasio Pertumbuhan, yang mengukur kemampuan perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya di dalam pertumbuhan ekonomi dan 

industri. 

6. Rasio Penilaian, yang mengukur kemampuan manajemen dalam 

menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi. 



Menurut Weston dan Copeland (1989) pengukuran kinerja dengan 

menggunakan rasio – rasio seperti di atas mempunyai keterbatasan - 

keterbatasan yaitu : 

1. Rasio ini disusun berdasarkan data akuntansi, dan data ini dipengaruhi 

oleh cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil 

manipulasi. 

2. Jika perusahaan menggunakan tahun fiskal yang berbeda atau jika musim 

merupakan pengaruh yang penting maka akan mempunyai pada rasio – 

rasio perbandingannya. 

3. Analisis harus sangat hati – hati dalam menentukan baik buruknya suatu 

rasio dan dalam membentuk suatu penilaian menyeluruh dari perusahaan 

berdasarkan serangkaian rasio keuangan. 

4. Rasio yang sesuai dengan rasio – rasio industri tidak memberikan 

kepastian bahwa perusahaan berjalan normal dan memiliki manajemen 

yang baik. 

Sedangkan menurut Kaplan dan Norton, (2000 : 6). Kelemahan – 

kelemahan pengukuran kinerja keuangan yaitu : 

1. Ketidakmampuan mengukur kinerja harta – harta tak tampak (Intangible 

Asset) dan harta – harta intelektual (SDM) perusahaan. 

2. Kinerja keuangan hanya mampu bercerita mengenai sedikit masa lalu 

perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah 

yang lebih baik. 

 



2.7. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian terhadap 

penilaian kinerja dengan menggunakan Balanced Scorecard, adalah Moses 

L., Singgih Kristiana Asih Damayanti, Renny Octavia, (2001). Dalam 

penelitiannya  mengukur kinerja sebuah PT. ―X‖, dengan menggunakan 

Metode Balanced Scorecard pada periode 1999 dan 2000. Hasil yang 

diperoleh dari hasil penelitian tersebut adalah adanya peningkatan kinerja 

perusahaan pada seluruh perspektif kecuali pada internal business process 

perspective yang menunjukkan kestabilan kinerja pada level yang buruk. 

Sehingga untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan 

dilakukan dengan meningkatkan penyelesaian order tepat waktu dan 

menurunkan prosentase rata-rata produk cacat. Kedua hal tersebut dapat 

dicapai dengan semakin meningkatkan kinerja pemenuhan target. 

Agnes Utari Widyaningdyah (2008), meninjau pengukuran dan 

pelaporan atas knowledge assets. Penelitian yang dilakukan menggunakan 

beberapa teknik pengukuran salah satunya metode Balanced Scorecard. Hasil 

penelitian menemukan bahwa penggunaan teknik Balanced Scorecard 

merupakan langkah penting guna mengukur penciptaan knowledge assets dari 

organisasi. Teknik ini mengukur kinerja eksekutif di masa depan, terdapat 

empat perspektif dalam Balanced Scorecard yaitu perspektif keuangan 

(financial perspective), perspektif pelanggan (customer perspective), 

perspektif  proses bisnis internal (Internal Process Perspective), dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Learning and Growth Perspect 
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Gambar 2.5 Hubungan Keempat variabel BSC 

 

2.8. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

Balanced Scorecard merupakan penilaian kinerja perusahaan yang mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan. 
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