
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Pengertian Pengaruh

Definisi pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:849)

adalah sebagai berikut: “Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan

seseorang.”

2.2. Balanced Scorecard

2.2.1   Konsep Balanced Scorecard

Balanced Scorecard awalnya digunakan untuk membantu eksekutif dalam

melakukan pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada aspek keuangan saja.

Sehingga menyebabkan kurang diperhatikannya kinerja nonkeuangan. Keuangan

pada umumnya mencakup jangka waktu yang relatif pendek, yaitu pada satu

tahun. Maka para eksekutif lebih fokus pada kinerja jangka pendek dan

melupakan kinerja dalam jangka panjang yang harus dipertimbangkan juga.

Informasi yang diberikan oleh data keuangan adalah merupakan data masa lalu

(historis) yang dirasakan tidak cukup.

Balanced Scorecard adalah suatu sistem pengukuran kinerja komprehensif

yang meliputi aspek keuangan dan nonkeuangan. Dalam Balanced Scorecard,

ukuran keuangan yang menunjukkan kinerja masa lalu dilengkapi dengan ukuran-

ukuran nonkeuangan yang tentunya menunjukkan pengerak (driver) bagi kinerja

dimasa yang akan datang. Seperti yang dikemukakan oleh Gaspersz (20006:3)

bahwa:

“Keseimbangan dalam Balance Scorecard memberi manajemen
organisasi suatu pengetahuan, keterampilan, dan sistem yang
memungkinkan karyawan dan manajemen berkembang secara terus-
menerus berinovasi untuk membangun kapabilitas strategi yang tepat
serta efisiensi agar mampu menyerahkan nilai spesifik ke pasar dan
selanjutnya akan mengarah pada nilai saham yang terus-menerus
meningkat..”



Menurut Mulyadi (2001:1), mengemukakan konsep dari Balanced

Scorecard sebagai berikut:

“Balanced Scorecard terdiri dari dua kata: (1) kartu skor (scorecard)
dan (2) berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu yang
digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor
juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak
diwujudkan oleh personel di masa depan. Melalui kartu skor, skor
yang hendak diwujudkan personel dimasa depan dibandingkan hasil
kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk
melakukan evaluasi atas kinerja personel yang bersangkutan. Kata
berimbang dimaksudkan bahwa kinerja personel diukur secara
berimbang dari dua aspek: Intern dan ekstern. Oleh karena itu, jika
kartu personel digunakan untuk merencanakan skor yang hendak
diwujudkan dimasa depan, personel tersebut harus
memperhitungkan keseimbangan antara pencapaian kinerja
keuangan dan nonkeuangan, antara kinerja jangka pendek dan
kinerja jangka panjang, serta kinerja yang bersifat intern dan
ekstern.”

Kata Balanced  dalam Balanced Scorecard mempunyai tujuan untuk

menekankan adanya penyeimbangan antara beberapa faktor dalam pengukuran

yang dilakukan, yaitu:

a. Keseimbangan antara pengukuran eksternal untuk pemegang saham dan

pelanggan dengan pengukuran internal dan bisnis internal dari proses bisnis

internal, inovasi, dan proses belajar dan pertumbuhan.

b. Keseimbangan antara pengukuran hasil dari usaha masa lalu dengan

pengukuran yang mendorong kinerja masa mendatang.

c. Keseimbangan antara unsur obyektivitas, yaitu pengukuran berupa hasil

kuantitatif yang diperoleh secara mudah, dengan unsur subyektivitas, yaitu

pengukuran pemicu kinerja yang membutuhkan pertimbangan.

Sementara, menurut Husein Umar (2003:168) mengemukakan pengertian

balanced adalah sebagai berikut:

“Balanced adalah bahwa kinerja seseorang atau kelompok tertentu
akan diukur secara berimbang. Berimbang antara sisi internal dan
eksternal perusahaan, dan berimbang pula antara perspektif proses
dan orang.”



Sistem Balanced Scorecard terdiri dari empat perspektif jika dilihat dari

sisi internal dan eksternal perusahaan, yaitu:

1.  Perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan yang lebih berfokus ke internal perusahaan, dan

2.  Perspektif pelanggan dan keuangan lebih berfokus ke eksternal

perusahaan.

Sedangkan, jika dilihat dari sisi proses dan people, perspektif-perspektif

itu adalah:

1.  Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dan perspektif pelanggan

lebih berfokus ke orang (people), dan

2.  Perspektif keuangan dan perspektif proses bisnis internal lebih berfokus

ke proses (process).

Dengan demikian, bahwa Balanced Scorecard berusaha untuk membuat

keseimbangan antara pengukuran internal yang digunakan untuk proses bisnis,

inovasi, pertumbuhan dan pembelajaran dengan pengukuran eksternal yang

berguna bagi pemegang saham (shareholders) dan pelanggan.

2.2.2  Pengertian Balanced Scorecard

Pengertian dari Balanced Scorecard telah banyak dikemukakan oleh para

ahli. Adapun beberapa diantaranya sebagai berikut:

Pengertian dari Balanced Scorecard menurut Vincent Gaspersz (2006:9)

bahwa definisi Balanced Scorecard adalah sebagai berikut:

“Balanced Scorecard merupakan suatu konsep manajemen yang
membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan yang
diantaranya mengklarifikasi dan menerjemahkan visi dan strategi
perusahaan, mengkomunikasikan dan mengaitkan tujuan-tujuan
strategis dengan ukuran kunerja, merencanakan menetapkan target
dan menyelaraskan inisiatif-inisiatif (program) strategis,
mengembangkan umpan balik dan pembelajaran strategis untuk
peningkatan terus menerus di masa yang akan datang.”



 Sementara, pengertian Balanced Scorecard menurut Hansen dan Mowen

(2004:404) adalah sebagai berikut:

“The Balanced Scorecard translates an organization’s mission and
strategy into operational and performance measures for four different
perspective: the financial perspective, the customer perspective, the
internal business process perspective, and the learning and growth
(infrastructure) perspective.”(Balanced Scorecard menerjemahkan
misi dan strategi organisasi pada ukuran kinerja dan operasional bagi
empat perspektif yang berbeda: perspektif keuangan, perspektif
pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran
dan pertumbuhan).

Dengan adanya beberapa pengertian mengenai Balanced Scorecard, maka

Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen dan pengukuran kinerja

yang secara cepat, tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman pada

manajer mengenai kinerja bisnis. Pengukuran kinerja tersebut memandang unit

bisnis pada empat perspektif yang diantaranya berupa perspektif keuangan,

perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan.

2.2.3  Ukuran-ukuran kinerja Balance Scorecard

Berikut ini dijelaskan mengenai ukuran-ukuran kinerja yang dapat

digunakan dalam Balanced Scorecard berdasarkan pada empat perspektif yaitu:

a.  Ukuran Perspektif  keuangan

 Pada perspektif ini, ukuran keuangan merupakan cerminan dari adanya

tujuan utama perusahaan secara umum tujuan keuangan tiap organisasi adalah

memaksimalkan laba namun untuk dapat mengukur keberhasilan masing-masing

organisasi tidak dapat digunakan standar yang sama. Tolok ukur yang digunakan

tergantung pada posisi organisasi dalam siklus bisnis usaha, sebab pada siklus

usaha yang berbeda tujuan keuangan perusahaan dapat berbeda pula. Gaspersz

(2006:39)  membagi siklus hidup bisnis ke dalam tiga tahap berupa:



1)    Tahap Pertumbuhan.

 Memiliki produk (barang atau jasa) yang bertumbuh secara signifikan,

sehingga strategi dan pengukuran dalam perspektif finansial yang

dilakukan dapat difokuskan pada pertumbuhan penerimaan, penghasilan

atau keuntungan positif, dan peningkatan penjualan dan pangsa pasar.

2)    Tahap Keberlangsungan.

 Yaitu merupakan tahap selanjutnya setelah tahap awal. Dalam tahap ini,

organisasi memiliki produk (barang atau jasa) yang bertumbuh stabil,

sehingga strategi dan pengukuran perspektif finansial yang dilakukan

dapat difokuskan pada peningkatan operasional, peningkatan

pengembalian investasi, dan peningkatan keuntungan kotor.

3)   Tahap Kematangan.

 Memiliki produk (barang atau jasa) yang bertumbuh secara lambat,

sehingga strategi dan pengukuran dalam perspektif finansial dapat

difokuskan pada pengelolaan arus kas, nilai tambah ekonomis, dan nilai

tambah kas.

 Setiap tahap pada siklus hidup bisnis diatas memiliki tiga tema keuntungan

strategis. Menurut Kaplan & Norton (2000:45), ketiga tema pokok tersebut

adalah:

1. Peningkatan Penerimaan.
 Dalam strategi unit bisnis pada tahap awal tingkat peningkatan penjualan

per segmen pasar, persentase penerimaan dari produk baru dan pelanggan
baru. Pada tahap berlangsung, pangsa pasar dari target pelanggan,
profitabilitas dari lini produk dan pelanggan, persentase penerimaan dari
pelanggan baru. Pada tahap matang, profitabilitas lini produk dan
pelanggan, persentase pelanggan yang tidak menguntungkan.

2. Peningkatan Produktivitas.
  Dalam strategi unit bisnis pada tahap awal, berupa tingkat penjualan per

karyawan. Tahap berlangsung, biaya produksi dibandingkan terhadap
pesaing, tingkat reduksi biaya, pengeluaran atau biaya tidak langsung
dibandingkan terhadap penjualan. Tahap matang, berupa biaya per unit
produk, biaya per unit transaksi.



3. Peningkatan Asset.
 Pada tahap awal, persentase investasi terhadap penjualan. Tahap

berlangsung, berupa rasio-rasio modal kerja, tingkat pengembalian
investasi, tingkat utilisasi asset. Tahap matang berupa tingkat
pengembalian investasi.

b.  Ukuran Perspektif Pelanggan.

Perspektif pelanggan memfokuskan pada bagaimana organisasi

memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Dalam perspektif pelanggan

manajer mengidentifikasikan segmen pelanggan dan pasar dimana

perusahaan akan berkompetisi, serta ukuran kinerja yang akan digunakan

pada segmen tersebut (Gasperz 2006:52).

c.  Ukuran Perspektif Proses Bisnis Internal.

 Pada perspektif ini, manajer mengidentifikasikan proses yang penting dan

kritis dalam mencapai sasaran pelanggan dan pemegang saham dalam perspektif

pemegang saham dan pelanggan. Kebanyakan sistem pengukuran yang ada hanya

memfokuskan pada perbaikan proses yang telah ada.

d.  Ukuran Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

 Menurut Gasperz (2006:61) yang telah dialih bahasakan, bahwa aspek

pembelajaran dan pertumbuhan dapat memberi infrastruktur untuk mendukung

pencapaian tiga aspek sebelumnya. Tolak ukur kinerja ini diagi menjadi tiga

kelompok:

1.    Kompetensi karyawan.
 Dalam era sekarang, bahwa kontribusi untuk memperbaiki kinerja tidak hanya
dari manajer atau eksekutif.  Ide untuk memperbaiki proses dan kinerja harus
datang dari front line employee paling dekat pada pelaksanaan proses internal
dan pelanggan. Maka diperlukan reskilling employee dalam menggerakan
pikiran dan kemampuan kreatif pegawai untuk mengukur kemampuan
karyawan.



Gasperz mengidentifikasi adanya tiga pengukuran inti:

a. Employee Satisfaction:
Karyawan yang puas merupakan prekondisi untuk meningkatkan
produktifitas, responsivness kualitas dan pelayanan konsumen.

b. Employee Retention:
Karyawan yang loyal akan memberi nilai-nilai organisasi dan kepekaan
terhadap kebutuhan pelanggan. Ukuran yang biasa digunakan untuk
mengukur employee retention adalah persentase turnover karyawan.

c. Employee Productivity:
 Dampak agregat dari dorongan pada moral dan keahlian karyawan,
inovasi,              perbaikan proses bisnis internal, dan pemuasan pelanggan.
Ukuran yang digunakan misal pendapatan karyawan, yang mengukur
berupa output yang dapat dihasilkan karyawan.

2.   Kemampuan Sistem Informasi.
 Kemampuan ini memberikan dukungan bagi para pegawai dalam

menyempurnakan proses pelaksanaan yang memerlukan umpan balik yang
cepat, tepat waktu dan teliti tentang produk dan jasa yang dihasilkan. Tolok
ukur kinerja ini berupa tingkatan ketersediaan informasi, misal ketersediaan
umpan balik dan persentase karyawan yang dapat mengakses informasi yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas.

3.   Motivasi, Pemberdayaan dan Keserasian.
 Merupakan suatu prasyarat yang diperlukan dalam pencapaian tujuan

pembelajaran dan pertumbuhan melalui penciptaan iklim organisasi yang
dapat memotivasi karyawan. Tolok ukur yang ada pada kelompok ini adalah
jumlah saran yang berhasil guna serta banyaknya pegawai yang mengetahui
dan mengerti visi dan tujuan organisasi.

2.2.4 Keunggulan Balanced Scorecard

 Menurut Abdul Halim, (2000:217) mengemukakan bahwa keunggulan

Balanced Scorecard sebagai metode pengukuran manajemen dibandingkan

dengan pengukuran kinerja tradisional adalah sebagai berikut:

“1.  Merupakan konsep pengukuran yang komrehensif. Balanced
Scorecard menekankan pengukuran kinerja tidak hanya pada
aspek kuantitatifnya saja, tetapi juga aspek kualitatif. Aspek
finansial dilengkapi dengan aspek customer, inovasi dan
pengembangan pasar merupakan fokus pengukuran integral.
Keempat perspektif menyediakan keseimbangan antara
pengukuran eksternal seperti laba dengan ukuran internal
seperti pengembangan produk baru. Melalui empat perspektif,



Balanced Scorecard mampu memandang berbagai faktor
lingkungan secara menyeluruh.

               2. Merupakan konsep yang adaptif dan responsif terhadap
lingkungan bisnis.

               3.   Memberikan fokus terhadap tujuan menyeluruh perusahaan.”

2.2.5  Aspek yang diukur dalam perspektif Proses Bisnis Internal

 Bagian ini dianggap penting dewasa ini, karena manajer

mengidentifikasikan proses yang penting dan kritis dalam mencapai sasaran

pelanggan dan pemegang saham dalam perspektif pemegang saham dan

pelanggan. Kebanyakan sistem pengukuran yang ada hanya memfokuskan pada

perbaikan proses yang telah ada. Dalam perspektif proses bisnis internal, para

eksekutif mengidentifikasi berbagai proses internal penting yang harus dikuasai

dengan baik oleh perusahaan. Proses ini memungkinkan unit bisnis untuk:

1. Memberikan proposisi nilai yang akan menarik perhatian dan

mempertahankan pelanggan dalam segmen pasar sasaran, dan

2. Memenuhi harapan keuntungan finansial yang tinggi para pemegang

saham.

Ukuran proses bisnis internal berfokus pada berbagai proses internal yang

akan berdampak besar kepada kepuasan-kepuasan pelanggan dan pencapaian

tujuan finansial perusahaan. Perspektif proses bisnis internal mengungkapkan dua

perbedaan ukuran kinerja yang mendasar antara pendekatan tradisional dengan

pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan tradisional berusaha memantau dan

meningkatkan proses bisnis yang ada saat ini. Pendekatan ini mungkin melampaui

ukuran kinerja finansial dalam hal pemanfaatan alat ukur yang berdasar pada

mutu dan waktu. Tetapi semua ukuran itu masih berfokus pada peningkatan

proses bisnis saat ini. Sedangkan pendekatan Scorecard pada umumnya akan

mengidentifikasi berbagai proses baru yang harus dikuasai dengan finansial.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin menyadari perlunya

mengembangkan suatu proses untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau

memberikan layanan yang dinilai tinggi oleh pelanggan sasaran. Maka tujuan

proses bisnis internal Balanced Scorecard akan menyoroti berbagai proses penting

yang mendukung keberhasilan strategi perusahaan tersebut, walaupun beberapa di



antaranya mungkin merupakan proses yang saat ini sama sekali belum

dilaksanakan.

 Setiap bisnis umumnya memiliki rangkaian proses tertentu untuk

menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil finansial yang baik.

Adapun menurut Gaspersz (2006:59) bahwa pada perspektif proses bisnis

internal dalam menciptakan nilai bagi pelanggan  memiliki tiga komponen proses

bisnis utama yang diantaranya sebagai berikut:

1. Proses Inovasi

    Yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan masa kini dan masa mendatang

serta mengembangkan solusi baru untuk kebutuhan pelanggan itu. Misalnya,

solusi yang dilakukan adalah meluncurkan produk (barang dan/atau jasa) baru,

menambah features baru pada produk yang telah ada, memberikan solusi yang

unik, mempercepat penyerahan produk ke pasar, dan lain-lain. Proses inovasi

dapat dilakukan melalui riset pasar untuk mengidentifikasi ukuran pasar dan

preferensi atau kebutuhan pelanggan secara spesifik, sehingga perusahaan mampu

menciptakan dan menawarkan produk (barang dan/atau jasa) sesuai kebutuhan

pelanggan dan pasar.

2. Proses Operasional

    Yang mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan dalam proses operasional

serta mengembangkan solusi masalah yang terdapat dalam proses operasinal itu

demi meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk dan proses,

memperpendek waktu siklus (cycle time) sehingga meningkatkan penyerahan

produk berkualitas tepat waktu, dan lain-lain. Proses operasional dapat

ditingkatkan melalui pengendalian kualitas pada setiap sub-proses kritis dalam

proses itu dengan menggunakan diagram alir proses (process flowchart).

3. Proses Pelayanan

    Berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan, seperti: pelayanan purna jual,

menyelesaikan masalah yang timbul pada pelanggan dalam kesempatan pertama



secara cepat, melakukan tindak lanjut secara proaktif dan tepat waktu,

memberikan sentuhan pribadi (personal touch), dan lain-lain.

2.3. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Anthony dan Govindjaran (2003:150)

adalah sebagai berikut:

“Effectiveness is the relationship between a responsibility center’s
outputs and it’s objective.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas berarti

hubungan antara output yang dihasilkan dan tujuan yang hendak dicapai oleh

perusahaan. Pada dasarnya, efektivitas merupakan derajat keberhasilan bagi suatu

perusahaan, sampai seberapa jauh suatu perusahaan dinyatakan berhasil dalam

usahanya mencapai tujuan perusahaan tersebut. Semakin besar kontribusi output

terhadap tujuan, maka semakin efektif unit tersebut.

Reider (2002:23) menjelaskan efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas berkaitan dengan hasil operasi. Apakah suatu perusahaan telah

mencapai hasil yang diharapkan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya.”

 Daft (2006:12) menjelaskan efektivitas kinerja sebagai berikut:

“Sejauh mana sebuah organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan

sesuai dengan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh

organisasi tersebut sebelumnya.”

2.4.   Pengukuran Kinerja dan Penilaian Kinerja

2.4.1   Pengertian Kinerja

 Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:570)

adalah:

“Kinerja mempunyai arti sebagai sesuatu yang dicapai; prestasi yang

diperlihatkan; kemampuan kerja. Dalam bahasa inggris, sering diartikan

sebagai performance yang mempunyai arti pelaksanaan.”



Kinerja menurut Indra Bastian (2006:274) yaitu:

“Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau
program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan
visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan
penskemaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum,
kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode
tertentu.”

Dalam pencapaian suatu tujuan agar dapat dilaksanakan, tentunya
indkiator kinerja mempunyai peranan juga terhadap manajemen suatu perusahaan,
yang menurut Indra Bastian (2006:267) bahwa indikator kinerja adalah:

“Merupakan suatu ukuran  kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan
(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan
dampak (impacts).”

Adapun lima indikator kinerja menurut Indra Bastian, dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. Masukkan:
 Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan

untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber
daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan,
dan sebagainya.

2. Keluaran:
 Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat

berupa fisik dan atau nonfisik.

3. Hasil:
 Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada

jangka menengah (efek langsung).

4. Manfaat:
 Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. Dampak:
 Pengaruh yang ditimbulkan baik yang positif maupun negatif terhadap

setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.



2.4.2   Pengertian Pengukuran Kinerja dan Penilaian Kinerja

Menurut Sony Yuwono, dkk (2004:43) memberikan kesimpulan

mengenai pengukuran kinerja yaitu:

“Tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas
dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran
tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan
memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana
dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian
atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.”

Jadi secara umum, pengertian pengukuran kinerja dapat disimpulkan

sebagai alat yang bertujuan untuk membantu para manajer menilai pencapaian

suatu strategi melalui alat ukur baik finansial dan nonfinansial. Yang menjadi

ukuran disini adalah bagaimana kemampuan suatu organisasi, bagian organisasi,

dan karyawan dalam mencapai efektivitas operasional berdasarkan kriteria yang

telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat

dikatakan sebagai prestasi kerja, pencapian kerja atau unjuk kerja atau penampilan

kerja dalam mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Menurut pengertian Mulyadi (2001:415) bahwa:

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas
operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya
berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapakan
sebelumnya.”

Menurut Larry D Stout yang dikutip oleh Indra bastian (2006:275) menyatakan

bahwa:

“Penilaian kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi
(mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa
produk, jasa ataupun suatu proses.”

Penilaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:609) adalah:

“ Penilaian mempunyai arti sebagai suatu proses atau cara menilai.

Dalam bahasa inggris, diartikan dengan kata measurement yang

berarti sistem pengukuran.



 Pengukuran maupun penilaian kinerja adalah sebagai alat manajemen

dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

 Dengan Demikian, pengertian dari penilaian kinerja merupakan suatu

usaha formal yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari

aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan oleh manajemen untuk mengevaluasi

hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dan dibandingkan

dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.4.3   Tujuan Pengukuran Kinerja

Secara umum, tujuan pengukuran kinerja sebagai berikut:

1.   Menentukan kontribusi suatu bagian dalam perusahaan terhadap organisasi

secara keseluruhan.

2   Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing

manajer.

3.     Memotivasi para manajer supaya secara konsisten mengoperasikan divisinya

sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan.

2.4.4   Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja akan menjadi bermanfaat bagi pihak dalam organisasi

maupun pihak luar organisasi. Menurut Mulyadi (2001:416) menyatakan manfaat

pengukuran kinerja bagi manajemen maupun karyawan sebagai berikut:

“1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui
pemotivasian karyawan secara maksimum, dengan cara pemberian
reward (penghargaan).

  2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan
karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.

  3.  Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan
dan 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.”

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akan adanya

pengukuran kinerja untuk manajemen tentunya akan dapat meningkatkan kinerja



perusahaan dengan efektif dan efisien, melalui suatu penilaian atau pengukuran

terhadap kinerja terhadap karyawan agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai

sesuai dengan sasarannya.

2.4.5   Sistem Pengukuran Kinerja Yang Efektif

Menurut Atkinson, dkk (2001:45) menjelaskan bahwa sebuah sistem

pengukuran kinerja yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut:

“Consider activity and the organization its self from customer
perspective, evaluate each activity using customer validation measures of
performance, consider all phase of activity performance that affect
customer and therefore are comprehensive, and provide feedback to help
organization members, identify problems and opportunities for
improvement.”

Bahwa sistem pengukuran kinerja yang baik harus memperhatikan keseimbangan

antara kinerja yang baik, harus memperhatikan keseimbangan antara kinerja

keuangan dan nonkeuangan, serta ukuran kinerja yang dipakai dapat memberikan

nilai tambah bagi perusahaan untuk perbaikan berkesinambungan.

 Menurut L.Daft (2006:13) bahwa agar sebuah program kinerja manajemen

efektif hendaknya mempunyai  keahlian-keahlian sebagai berikut:

1. Conseptual Skill (Keahlian Konseptual)
      Keahlian konseptual melibatkan pemikiran manajer, pengolahan informasi,

dan kemampuan perencanaan. Keahlian ini melibatkan pengetahuan
departemen seseorang dapat sesuai dalam organisasi secara keseluruhan dan
bagaimana organisasi sesuai dengan industri, masyarakat, dan lingkungan
bisnis, serta sosial yang lebih luas.

2. Human Skill (Keahlian Manusia)
     Keahlian ini diperlihatkan dengan cara seorang manajer berhubungan dengan

orang lain, termasuk kemampuan untuk memotivasi, memfasilitasi,
mengkoordinasi, memimpin, berkomunikasi, dan menyelesaikan konflik.

3. Technical Skill (Keahlian Teknis)
      Keahlian teknis mencakup penguasaan metode, teknik, dan peralatan yang

digunakan dalam fungsi tertentu seperti rekayasa, manufaktur, atau keuangan.
Keahlian teknis juga kemampuan analisis, dan penggunaan alat dan teknik
yang tepat untuk menyelesaikan masalah dalam bidang disiplin ilmu tertentu.



2.4.6   Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

 Dengan adanya prestasi dalam pelaksanaan program yang dapat diukur

akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang

dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik untuk upaya

perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan di masa yang akan datang.

 Tujuan pokok dari penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001:416) adalah:

“Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi
dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan
sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.
Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana
formal yang dituangkan dalam anggaran.”

 Penilaian kinerja ini dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak

semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya

diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan.

 Secara umum, tujuan suatu perusahaan untuk mengadakan evaluasi kinerja

adalah:

1. Untuk menetapkan kontribusi masing-masing divisi atas perusahaan secara

keseluruhan maupun atas kontribusi dari masing-masing sub divisi,

misalnya jenis produk, daerah pemasaran, golongan pelanggan dari suatu

divisi.

2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing

manajer divisi maupun kantor cabang (evaluasi manajerial).

3. Memutuskan para manajer divisi maupun kantor cabang supaya konsisten

mengoperasikan divisi maupun kantor cabang, sehingga sesuai dengan

tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi).

Produk akhir dari hasil pengukuran kinerja, secara formal diwujudkan

dalam suatu laporan yang disebut laporan kinerja. Menurut Mulyadi (2001:416),

penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen, yaitu:



1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui
pemotivasian karyawan secara maksimal.
Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan sasaran yang
akan dicapai di masa yang akan datang dalam suatu proses yang disebut
dengan perencanaan. Pelaksanaan dari perencanaan tersebut memerlukan
alokasi sumber daya secara efisien. Disamping itu, pelaksanaan rencana
memerlukan pengendalian agar efektif dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pelaksanaan rencana dapat ditempuh dengan cara memotivasi
karyawan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan
rencana dengan cara ini dapat mencapai sasaran organisasi secara efektif
dan efisien dan dapat membangkitkan dorongan dalam diri setiap
karyawan untuk mengerahkan usahanya dalam mencapai sasaran yang
telah ditetapkan oleh perusahaan secara keseluruhan akan terjadi, yaitu
memaksimumkan motivasi karyawan dalam mencapai sasaran perusahaan
dalam menetapkan tujuan pokok penilaian kinerja.

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan,
seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
Penilaian kinerja akan menghasilkan data yang dapat dipakai sebagai dasar
pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan yang dinilai
kinerjanya. Jika manajemen puncak akan memutuskan promosi manajer ke
jabatan yang lebih tinggi, maka data hasil evaluasi kinerja yang
diselenggarakan secara periodik akan sangat membantu manajemen
puncak dalam memilih manajer yang memiliki kepantasan untuk
dipromosikan. Begitu pula dalam pengambilan keputusan pengehnetian
kerja sementara, transfer, dan pemutusan hubungan kerja permanent,
manajemen puncak memerlukan data hasil evaluasi kinerja sebagai salah
satu informasi penting yang dipertimbangkan dalam pengambilan
keputusan tersebut.

3. Mengidentifikasikan kebutuhan peralatan dan pengembangan karyawan
dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan
karyawan. Apabila manajemen perusahaan tidak mengenal kekuatan dan
kelemahan karyawan yang dimilikinya, maka akan sulit bagi manajemen
untuk mengevaluasi dan memilih program pelatihan karyawan yang sesuai
dengan kebutuhan karyawan.
Dalam masa kerjanya, perusahaan mempunyai kewajiban untuk
mengembangkan karyawannya agar mereka selalu dapat menyesuaikan
diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang senantisa berubah dan
berkembang. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk
mengidentifikasi kelemahan karyawan dan untuk mengantisipasi keahlian
dan keterampilan yang dituntut oleh pekerjaan agardapat memberikan
respon yang memadai terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis di
masa yang akan datang. Hasil penilaian kinerja juga dapat menyediakan
kriteria untuk memilih program pelatihan karyawan yang memenuhi



kebutuhan  karyawan dan untuk mengevaluasi kesesuaian program
pelatihan karyawan dengan kebutuhan karyawan.

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan
mereka menilai kinerja mereka.
Dalam organisasi perusahaan, manajemen puncak mendelegasikan
sebagian wewenangnya kepada manajemen di bawah mereka. Dengan
pengukuran kinerja ini, manajemen puncak memperoleh umpan balik
mengenai pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh manajemen tingkat
bawah. Berdasarkan hasil penilaian kinerja ini, manajemen puncak
memberikan penilaian terhadap kinerja manajemen bawah.

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
Penghargaan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu pertama
penghargaan intrinsik dapat berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang
yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah
mencapai sasaran tertentu, sedangkan penghargaan ekstrinsik dapat berupa
kompensasi yang diberikan pada karyawan, yaitu baik kompensasi yang
bersifat langsung, tidak langsung, maupun non keuangan.. Kompensasi
langsung adalah pembayaran langsung berupa gaji atau upah pokok,
honorarium lembur dan hari libur, pembagian laba, pembagian saham, dan
berbagai bonus lainnya. Penghargaan tidak langsung adalah pembayaran
untuk kesejahteraan karyawan, seperti asuransi kecelakaan, asuransi hari
tua, honorarium liburan, dan tunjangan masa sakit, sedangkan
penghargaan non keuangan dapat berupa sesuatu yang ekstra yang
diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, seperti ruang kerja yang
memiliki lokasi istimewa, dan lain-lain.

2.5. Pengaruh Penerapan Balanced Scorecard pada Perspektif Proses Bisnis

Internal dengan Efektivitas Kinerja Manajemen.

Untuk mengantisipasi akan adanya ancaman dari perdagangan bebas,

perusahaan sebaiknya tidak hanya bermodalkan pada kemampuannya dalam

bidang keuangan saja yang dipakai sebagai tolok ukur kinerja perusahaan, namun

harus dapat menciptakan akan adanya suatu rangkaian proses bisnis yang dapat

memberikan atau menciptakan nilai bagi pelanggan. Dan hal ini tentunya dapat

dilakukan penilaian melalui Balanced Scorecard, karena Balanced Scorecard ini

tidak hanya mengukur kinerja perusahaan dari segi atau perspektif keuangan saja,

namun pada nonkeuangan juga seperti pada perspektif pelanggan, proses bisnis

internal perusahaan, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.



Proses bisnis internal dapat dikatakan sebagai bagian bagi kelangsungan

hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena apabila dengan ditunjangnya

suatu rangkaian proses bisnis internal yang berkualitas, tentunya perusahaan akan

dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dengan tepat, sehingga pelanggan terus

melakukan transaksi dengan perusahaan yang tentunya dapat memberikan nilai

bagi perusahaan itu sendiri. Agar memperoleh penilaian kinerja yang baik,

diperlukan alat penilaian yang tepat sehingga dapat dihindari hasil yang akan

menimbulkan ketidak efektifan kinerja manajemen dalam mencapai suatu nilai

yang ekonomis di masa yang akan datang.

 Seperti pendapat Mulyadi (2001:415), adalah sebagai berikut:

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas
operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya
berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya.”

 Efektivitas kinerja manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan

dengan cara melaksanakan kegiatan dari proses manajemen dalam perusahaan

berdasarkan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan

sebelumnya. Kinerja manajemen dikatakan efektivitas apabila hasilnya tersebut

sesuai dengan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan

sebelumnya.


