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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Metode Balanced Scorecard 

2.1.1 Sejarah Singkat Balanced Scorecard 

Pada tahun 1990, Nolan Norton Institute, bagian riset kantor akuntan 

publik KPMG di U.S.A yang dipimpin oleh David P. Norton, menyeponsori studi 

tentang “Pengukuran Kinerja dalam Organisasi Masa Depan.” Studi ini didorong 

oleh kesadaran bahwa pada waktu itu ukuran kinerja keuangan yang digunakan 

oleh semua perusahaan untuk mengukur kinerja eksekutif tidak lagi memadai. 

Balanced Scorecard digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan perhatian 

eksekutif ke kinerja keuangan dan nonkeuangan, serta kinerja jangka pendek dan 

kinerja jangka panjang. Hasil studi tersebut diterbitkan dalam sebuah artikel 

berjudul “Balanced Scorecard-Measures That Drive Performance” dalam 

Harvard Business Review (januari-pebruari 1992). Hasil studi tersebut 

menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif  di masa depan, 

diperlukan ukuran komprehensif yang mencakup empat perspektif : keuangan, 

pelanggan, proses bisnis intern, dan pembelajaran dan pertumbuhan, ukuran ini 

disebut Balanced Scorecard, yang cukup komprehensif untuk memotivasi 

eksekutif dalam mewujudkan kinerja dalam keempat perspektif tersebut, agar 

keberhasilan keuangan yang diwujudkan perusahaan bersifat sustainable 

(berjangka panjang). 

Dalam perkembangannya, Balanced Scorecard kemudian dikembangkan 

untuk menghubungkan tolak ukur bisnis dengan strategi perusahaan. Norton dan 

Kaplan menjelaskan pentingnya memilih tolak ukur berdasarkan keberhasilan 

strategis dalam artikel kedua Harvard Business Review, “Putting the Balanced 

Scorecard to Work” (September-oktober 1993). Dalam artikel ini, Kaplan dan 

Norton menunjukkan bagaimana beberapa perusahaan menggunakan Balanced 

Scorecard. Pengukuran yang efektif harus merupakan bagian yang integral dari 

proses manajemen. 
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Balanced Scorecard merupakan sistem manajemen yang dapat memotivasi 

berbagai temuan perbaikan pada area-area seperti: produk, proses, pelanggan dan 

pengembangan produk. Beberapa perusahaan seperti: Rockwater, Aple Computer 

dan Advanced Micro Devices mengilustrasikan bagaimana Scorecard 

mengkombinasikan pengukuran dan manajemen di beberapa perusahaan yang 

berbeda. Dari pengalaman perusahaan-perusahaan tersebut Kaplan dan Norton 

akhirnya menyimpulkan bahwa Balanced Scorecard akan paling sukses ketika 

digunakan untuk mendorong proses perubahan. 

Mulai pertengahan tahun 1993, perusahaan konsultan yang dipimpin oleh 

David P. Norton, Renaissance Solution, Inc., menerapkan Balanced Scorecard 

sebagai sarana untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi di 

berbagai perusahaan kliennya. Sejak saat itu, Balanced Scorecard tidak saja 

digunakan sebagai sistem pengukuran kinerja namun berkembang lebih jauh 

lanjut sebagai sistem manajemen strategis. Keberhasilan pemanfaatan Balanced 

Scorecard tersebut dilaporkan dalam sebuah artikel di Harvard Business Review 

(januari-februari 1996) dengan judul; “Using Balanced Scorecard as a Strategic 

Management System.” Artikel ini menjelaskan bagaimana suatu perusahaan harus 

berkompetisi dalam era informasi sekarang ini dengan meningkatkan 

kemampuannya dalam mengeksploitasi itangible assets, lebih baik dari sekedar 

mengelola tangible assets-nya. 

Terakhir dalam buku yang berjudul “The Balanced Scorecard Translating 

Strategy Into Action (Harvard Business Review 1996)” secara lengkap dan 

komprehensif Kaplan dan Norton menjelaskan laporan hasil observasi mereka 

dengan harapan akan semakin banyak organisasi yang mengaplikasikan, 

memperkaya dan mengembangkan Balanced Scorecard atas konsep yang ada 

kini. 
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2.1.2 Defenisi Balanced Scorecard 

Atkinson et.al (1995: 45) mendefinisikan Balanced Scorecard adalah: 

 
“Balanced Scorecard a set of performance targets and result that reflect 

the organizations performance in meeting its objectives relating to its 

customers, employees, business partners, share holders, and 

community.” 

 
Robert S. Kaplan And Norton  (1996: 8), mengartikan Balanced scorecard 

adalah: 

 

“The Balanced Scorecard complements financial measures of past 
performance with measures of drivers of future performance. The 
objectives and measures of the Scorecard are derived from an 
organization’s vision and strategy. The objectives and measures view 
organizational performance from 4 perspectives : financial, customer, 
internal business process and learning and growth.” 

 
Kemudian Hansen and Mowen dalam bukunya Management Accounting, juga 

mengartikan Balanced Scorecard adalah: 

 
“Balanced Scorecard is a responsibility accounting system objectives 
and measures for four different perspective: the financial perspective, 
the customer perspective, the process perspective, and the learning and 
growth perspective.” 
 

Sedangkan menurut Charles T Horgen, Srikant M Datar, dan Gerge Foster 

(2003:447), mengartikan Balanced Scorecard sebagai berikut:  

 
“The Balanced Scorecard translates an organization’s mission and 
strategy into set of performance measures that provides the framework 
for implementing the strategy. The balanced scorecard does not focus on 
achieving financial objectives. It also highlights the nonfinacial 
objectives that an organization must achieve to meet financial objectives. 
The scorecard measures an organization’s performance from four 
perspectives: financial, customer, internal business processes, and 
learning and growth.” 
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Dari definisi-definisi di atas, maka Balanced Scorecard menerjemahkan 

misi dan strategi perusahaan kedalam kumpulan (set) pengukuran kinerja secara 

menyeluruh dimana digunakan sebagai kerangka acuan dalam sistem manajemen 

dan pengukuran strategi. Balanced Scorecard tidak hanya mempertahankan 

ukuran kinerja keuangan tapi juga melengkapinya dengan ukuran-ukuran kinerja 

yang merupakan faktor pendorong kinerja bagi ukuran keuangan. Balanced 

Scorecard dalam mengukur kinerja perusahaan bertumpu pada keseimbangan 4 

perspektif yaitu: 

1. Keuangan (financial) 

2. Pelanggan (customer) 

3. Proses bisnis internal (internal business process) 

4. Pertumbuhan dan pembelajaran (learning and Growth) 

Dengan Balanced Scoreacard, tujuan suatu unit usaha tidak hanya 

dinyatakan dalam suatu ukuran saja. Melainkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 

pengukuran bagaimana unit usaha tersebut menciptakan nilai terhadap pelanggan 

yang ada sekarang dan masa datang dan bagaimana unit usaha tersebut harus 

meningkatkan kemampuan internalnya termasuk investasi pada manusia, sistem, 

dan prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh kinerja yang lebih baik dimasa 

mendatang. 

 

2.1.3 Karakterisitik dan Mekanisme  Balanced Scorecard 

Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam balanced scorecard akan 

memiliki mekanisme menurut Bambang Sudibyo (1997) sebagai berikut : 

 

a. “Pendekatan ini memiliki instrumen kinerja yang 
multidimensional. Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 
dimensi finansial dan non finansial dari organisasi. Dalam 
persaingan yang semakin terbuka, manajemen harus mengukur 
kinerja secara lebih komprehensif dari berbagai perspektif seperti 
perspektif konsumen, karyawan, dan sebagainya. 

b. Mengakomodasi berbagai kelompok stakeholder yang terkait 
dengan perusahaan. Dalam hal ini, Balanced Scorecard mencoba 
mengakomodasi seoptimal mungkin berbagai kelompok 
kepentingan yang terkait dengan organisasi. Seluruh indikator 
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kinerja yang penting menurut perspektif berbagai kelompok 
stakeholder (pemegang saham, kreditor, pelanggan, rekan kerja, 
karyawan, pemerintah, dan masyarakat) secara teoritis dapat 
dimasukkan ke dalam Balanced Scorecard. 

c. Berorientasi pada implementasi dan strategi. Ukuran-ukuran 
yang dipakai dalam Balanced Scorecard diidentifikasi dan 
diseleksi dengan seksama dan rasional dari visi, misi, dan strategi 
perusahaan. Balanced Scorecard mendorong manajemen untuk 
menjabarkan visi, misi, dan strategi ke dalam tujuan-tujuan 
strategis, spesifik dan nyata. Kemudian tujuan strategis tersebut 
ditentukan ukuran keberhasilannya sebagai suatu lag indicators 
dari kinerja perusahaan untuk tiap lag indicator itu selanjutnya 
diidentifikasikan pemicu kinerja yaitu faktor sukses kunci yang 
sangat menentukan keberhasilan strategi tersebut. 

d. Menganut konsep Management by Objective, dimana manajemen 
pada tingkat organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, yang 
dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih nyata dan mudah 
dipahami. 

e. Pada tataran operasional, pendekatan ini berfungsi 
menterjemahkan visi, misi, dan strategi yang besifat abstrak dan 
global ke dalam dunia nyata secara lebih spesifik, sehingga mudah 
dalam operasionalisasinya melalui sebuah proses yang disebut 
Strategic Learning. 

f. Seimbang dalam konsep balanced scorecard, manajemen dituntut 
untuk dapat melihat berbagai aspek yang melingkupi perusahaan 
secara seimbang. 

g. Balanced Scorecard disusun berdasarkan hubungan sebab akibat 
yang jelas dan logis antara ukuran-ukuran yang dipakai. 

h. Mencakup lagging indicator dan leading indicator adalah indikator 
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang perspektif 
waktunya mengarah pada masa lalu sedangkan leading indicator 
merupakan indikator tingkat keberhasilan yang mempengaruhi 
faktor-faktor kunci penentu kinerja masa depan, oleh karena itu 
perspektif waktunya menuju ke arah masa yang akan datang. 

i. Relevansinya dalam sistem manajemen di era reformasi. Pada 
perkembangannya, balanced scorecard bukan hanya sekedar 
instrumen pengukuran kinerja. Pendekatan ini digunakan sebagai 
suatu sistem manajemen, sebagai kerangka sentral yang terfokus 
pada misi dan strategi dalam melaksanakan proses manajemen, 
seperti perencanaan penganggaran, alokasi sumberdaya manusia, 
pemberian kompensasi, pemberdayaan karyawan, pengadaan 
umpan balik, dan sebagainya. Balanced Scorecard juga 
merupakan bagian dari pendekatan-pendekatan baru dalam 
manajemen era informasi. Diakui perspektif pelanggan sebagai 
perspektif penting dalam Balanced Scorecard, mengasumsikan 
bahwa perusahaan perlu mengadopsi customer orientation. 



 16 

Perspektif internal bisnis dalam balanced scorecard yang efektif 
dan menginspirasi dan memacu penerapan business engineering, 
TQM, outsourching, JIT inventory system, ABC dan ABM. 
Sedangkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
selanjutnya dapat mendorong penerapan falt-non bureaucratic 
intelligent, enterprenaureal organization, employee empowerment, 
down sizing, cross training, dan participative work team. 

j. Mekanisme top-down dan bottom-up. Disini balanced scorecard 
menjadi instrumen yang digunakan untuk megkomunikasikan, 
mensosialisasikan dan mengoperasionalisasikan misi dan strategi 
yang diformulasikan oleh manajemen puncak secara abstrak, 
umum, dan berdimensi waktu yang panjang. Karyawan yang 
terlibat dalam aktivitas keseharian diharapkan bisa memberikan 
umpan balik kepada manajemen puncak. Apakah balanced 
scorecard cukup realistis, betul-betul mampu 
mengimplementasikan misi dan strategi secara efektif memberi 
target-target yang sesuai dan merupakan instrumen pengukuran 
kinerja yang adil, akurat dan dapat diandalkan. 

k. Berbasis pada strategic Business Unit/SBU. Kaplan dan Norton 
mengungkapkan bahwa Balanced Scorecard paling sesuai untuk 
diterapkan secara komprehensif pada tingkat SBU. Hal ini sangat 
beralasan karena Balanced Scorecard terdiri dari ukuran-ukuran 
kinerja yang satu sama yang lain berhubungan secara logis 
melalui hubungan sebab akibat yang jelas sehingga membentuk 
satu kesatuan pemikiran yang komprehensif mengenai 
operasionalisasi misi dan strategi SBU.” 

 
Dalam mengukur kinerja perusahaan, Balanced Scorecard terlebih dahulu 

menerjemahkan visi, misi, dan strategi ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang 

tersusun dalam 4 perspektif yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan 

pertumbuhan dan pembelajaran. Ukuran yang ditetapkan harus merupakan unsur 

dalam sebuah hubungan sebab akibat yang mengkomunikasikan arti strategi unit 

bisnis kepada berbagai satuan usaha dalam perusahaan, terutama para pekerja, 

manajer, dan dewan direksi. Tujuan dari proses komunikasi adalah untuk 

menyelaraskan strategi dengan semua pekerja di dalam perusahaan, maupun 

orang-orang kepada siapa unit bisnis itu bertanggung jawab. Pengetahuan dan 

keselarasan di antara berbagai konstituen perusahaan ini akan memfasilitasi 

penetapan tujuan lokal, umpan balik, dan akuntabilitas terhadap jalur strategis 

UBS. 
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2.2 Hubungan Balanced Scorecard dengan Visi, Misi, dan Strategi 

Perusahaan 

Balanced Scorecard didasarkan pada visi komprehensif, oleh karena itu 

adalah penting untuk memastikan keberadaan visi da misi perusahaan. Pengertian 

visi menurut Nils-Goran Olve, Jean Roy, dan Magnus Wetter(2000) adalah: 

 

“Visi adalah sebuah tantangan dan gambaran imajinatif dari tujuan 

organisasi masa depan.” 

 Menurut Sony Yuwono, Edy Sukarno, dan Muhammad Ichsan (2002) visi adalah: 

 

“Gambaran menantang dan imajinatif tentang peran, tujuan dasar, 

karakteristik, dan filosofi organisasi di masa mendatang yang 

menajamkan tugas-tugas strategik perusahaan.” 

Jadi visi yang dimiliki oleh suatu perusahaan merupakan suatu cita-cita 

tentang keadaan di masa mendatang yang diinginkan untuk terwujud oleh seluruh 

personel perusahaan, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling 

bawah. 

Pernyataan visi sangat berguna sebagai “lampu sorot” bagi perusahaan 

dalam melayani pelanggannya dan berusaha keras untuk mewujudkan hal 

tersebut. Pengertian misi menurut Sony Yuwono, Edy Sukarno, dan Muhammad 

Ichsan (2002) adalah: 

 

“Mendefinisikan bisnis bahwa organisai berada pada atau harus 

berada pada nilai-nilai dan keinginann stakeholders yang meliputi: 

produk, jasa, pelanggan, pasar, dan seluruh kekuatan perusahaan.” 
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Sedangkan menurut Nils-Goran Olve et al.(2000) yaitu: 

 

“Mendefinisikan bisnis organisasi atau menggambarkan nilai-nilai 

dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan.” 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut secara umum pengertian misi adalah 

penjabaran secara tertulis mengenai visi agar visi menjadi mudah dimengerti dan 

jelas bagi seluruh anggota perusahaan 

Sistem pengukuran kinerja harus dapat memotivasi para manajer dan 

karyawan untuk mengimplementasikan strategi unit bisnisnya. Perusahaan yang 

dapat menerjemahkan strateginya ke dalam sistem pengukuran akan memiliki 

kemampuan yang lebih dalam menjalankan strategi tersebut, sebab mereka telah 

mengkomunikasikan tujuan dan targetnya kepada para pegawai. Komunikasi ini 

akan memfokuskan mereka pada pemicu-pemicu kritis, memungkinkan mereka 

untuk mengarahkan investasi, inisiatif, dan tindakan-tindakan dengan 

menyempurnakan tujuan-tujuan strategis. 

Kaplan dan Norton yang dialih bahasakan oleh Peter R. Yosi (2000:130) 

mengemukakan tiga prinsip yang memungkinkan Balanced Scorecard organisasi 

terhubung dengan strategi , yaitu: 

1. Hubungan sebab akibat (Cause and Effect Relationship) 

Sebuah strategi adalah sekumpulan hipotesis tentang hubungan sebab 

akibat. Hubungan sebab akibat dapat dinyatakan dengan suatu urutan 

pernyataan jika maka. Sebuah Scorecard yang disusun dengan benar akan 

mampu menjelaskan strategi ke dalam hubungan sebab akibat seperti itu. 

Sistem pengukuran ini harus membuat hubungan (hipotesis) diantara berbagai 

perspektif menjadi eksplisit sehingga dapat dikelola dan divalidasi. Setiap 

ukuran strategis yang dipilih untuk Balanced scorecard harus menjadi suatu 

rantai hubungan sebab akibat yang dapat terlihat dalam peta strateginya. 

Kuantifikasi keterkaitan diantara ukuran strategis scorecard memungkinkan 
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tinjauan dan pemantauan kinerja periodik dilaksanakan dalam bentuk 

pengujian hipotesis. 

2. Hasil dan faktor pendorong kinerja (Performance Drivers) 

Sebuah Balanced Scorecard yang baik akan mempunyai bauran ukuran 

hasil (lag indicator) dan ukuran pendorong kinerja (lead indicator). Lag 

indicator tanpa lead indicator tidak akan mengkomunikasikan bagaimana 

hasil tersebut tercapai. 

3. Keterkaitan dengan Masalah Finansial (Linkage to Financial) 

Balanced Scorecard harus tetap menitikberatkan pada hasil, terutama yng 

bersifat finansial seperti ROCE atau nilai tambah ekonomi. Yang terpenting 

adalah hubungan sebab akibat semua ukuran dalam sebuah scorecard harus 

terkait dengan setiap tujuan finansial perusahaan. 

 

2.3 Balanced Scorecard sebagai Sistem Manajemen Strategis 

Blocher, Chen, dan Lin (1999) mendefinisikan manajemen strategis 

sebagai: “the development of a sustainable competitive position in which the 

firm’s competitive provides continued success”. Definisi yang lebih  formal dapat 

ditemukan dari definisi Pierce dan Robinson (1997) yang menyatakan bahwa 

manajemen strategis pada dasarnya adalah: “the set of decisions and actions that 

result in the formulation and implementation of plans designed to achieve a 

company’s objectives”. Manajemen strategis biasanya dihubungkan dengan 

pendekatan manajemen yang integrative yang mengedepankan secara bersama-

sama seluruh elemen, seperti, planning, implementing, dan controlling sebuah 

strategi bisnis. 

Menurut Mulyadi (2001:40) manajemen strategik adalah: 

 

“Suatu proses yang digunakan oleh manajer dan karyawan untuk 

merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan 

customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi.”  
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Pada dasarnya manajemen strategi adalah suatu upaya manajemen dan karyawan 

utuk membangun masa depan organisasi. Strategi adalah pola tindakan utama 

yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan yaitu: 

1. Menajemen strategik merupakan suatu proses. 

2. Proses digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi. 

3. Strategi digunakan untuk menyediakan customer value terbaik guna 

mewujudkan visi organisai. 

4. Manajer dan karyawan adalah pelaku manajemen strategik. 

 Tujuan utama dari manajemen strategis adalah untuk mengidentifikasi 

mengapa dalam persaingan beberapa perusahaan bisa sukses sementara sebagian 

lainnya mengalami kegagalan.  

Komponen utama proses manajemen strategis meliputi: 

• Misi dan tujuan utama organisasi 

• Analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi 

• Pilihan strategi yang selaras dan sesuai antara kekuatan dan kelemahan 

perusahaan dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal; 

• Pengadopsian struktur organisai dan sistem pengendalian untuk 

mengimplementasikan strategi organisasi yang dipilih. 

Menurut Mulyadi (2001:38) manajemen strategik terdiri dari empat langkah 

utama dalam masa depan perusahaan: 

1. “Perencanaan laba jangka panjang (long-range profit planning), 
yang terdiri tiga langkah penting berikut ini: 
a. Perumusan strategi (strategy formulation) 
b. Perencanaan strategi (strategic planning) 
c. Penyusunan program (programming) 

2. Perencanaan laba jangka pendek (short range profit planning) 
berupa penyusunan anggaran 

3. Implementasi (implementation) 
4. Pemantauan (monitoring).” 
 

Pada tahap perkembangannya terkini, Balanced Scorecard dimanfaatkan untuk 

setiap tahap atau setiap langkah manajemen strategi di atas. Gambar berikut 
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memperlihatkan pemanfaatan rerangka balanced scorecard dalam setiap tahap 

manajemen strategik: 

Gambar 2.1 

Rerangka Balanced Scorecard dalam Tahap Manajemen Strategis 

perumusan
strategi

perencanaan
strategi

penyusunan
program

implementasi

pemantauan

penyusunan
anggaran

rerangka balanced
scorecard digunakan

untuk pengukuran secara
komprehensif kinerja

personel

rerangka balanced
scorecard diterapkan

untuk menafsirkan
dampak hasil analisis
lingkungan makro dan

industri dan untuk analisis
SWOT

rerangka balanced
scorecard digunakan

untuk menerjemahkan
strategi ke dalam action
plans yang komprehensif

dan koheren

 
sumber: Robert S. Kaplan dan David P. Norton 
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Keterangan: 

1. Pada tahap perumusan strategi, Balanced scorecard digunakan untuk 

memperluas cakrawala dalam menafsirkan hasil penginderaan terhadap 

trend perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri keperspektif 

yang luas: keuangan, customer, proses bisnis internal, serta pembelajaran 

dan pertumbuhan. Melalui empat perspektif tersebut, manajemen mampu 

menafsirkan dampak trend perubahan lingkungan bisnis yang kompleks 

terhadap misi, visi, dan tujuan perusahaan. Disamping itu, rerangka 

balanced scorecard juga digunakan untuk melakukan analisis SWOT 

(strengths, weaknesses, opportunities, and threats). Analisis SWOT juga 

dilakukan dengan empat perspektif, sehingga manajemen dapat secara 

komprehensif memperoleh gambaran kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki misi, visi, dan tujuan perusahaan. 

2. Tahap perencanaan strategik, rerangka balanced scorecard digunakan 

untuk menerjemahkan strategi ke dalam sasaran-sasaran strategik yang 

komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Dalam tahap ini pula 

dirumuskan inisiatif strategik untuk mewujudkan sasaran-sasaran 

strategik. 

3. Tahap penyusunan program, balanced scorecard digunakan untuk 

menjabarkan inisiatif strategik di empat perspektif ke dalam program 

sehingga dihasilkan rencana jangka panjang yang komprehensif, yang 

mencakup perspektif keuangan, customer, bisnis internal, pertumbuhan 

dan pembelajaran. 

4. Pada tahap penyusunan anggaran, balanced scorecard juga digunakan 

untuk menjabarkan program ke dalam anggaran, sehingga anggaran 

dihasilkan juga bersifaf komprehensif. 

5. Pada tahap implementasi dan pemantauan, balanced scorecard digunakan 

untuk mengukur kinerja personel secara komprehensif. Pada tahap 

implementasi, manajemen dan karyawannya melaksanakan rencana yang 

tercantum dalam anggaran ke dalam kegiatan nyata. Sedangkan pada tahap 

pemantauan, setiap langkah yang direncanakan diukur untuk memberikan 
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umpan balik bagi pelaksanaan anggaran, program, dan inisiatif strategik. 

Hasil implementasi rencana juga digunakan untuk memberikan informasi 

bagi pelaksanaan tentang seberapa jauh target telah berhasil dicapai, 

sasaran strategik telah berhasil diwujudkan, tujuan dan visi organisasi 

dicapai. 

Perusahaan-perusahaan yang inovatif telah menggunakan Balanced Scorecard 

sebagai sistem manajemen strategis untuk mengelola strategi mereka dalam 

jangka panjang. Ketika perusahaan telah menyusun inisial Balanced Scorecard, 

mereka harus segera memasang scorecard tersebut ke dalam sistem manajemen. 

Para manajer di Amerika percaya bahwa scorecard mungkinkan mereka untuk 

menjembatani gap utama yang ada di perusahaan: antara pengembangan  dan 

formulasi strategi dengan proses implementasinya. Menurut Kaplan dan Norton, 

dari pengalaman di lapangan ditemui penyebab eksitensi gap tersebut, yang 

diuraikan ke dalam empat klasifikasi, yaitu: 

1. “Visi dan strategi tidak dapat dijalankan (not actionable). 
2. Strategi tidak terhubung dengan sasaran-sasaran (goals) departemen, 

tim, dan invidu. 
3. Strategi tidak terhubung dengan alokasi sumber daya. 
4. Umpan balik yang diperoleh bersifat taktis bukan strategis.” 
 
 

Masing-masing hambatan eksekusi strategi tersebut dapat ditanggulangi dengan 

mengintegrasikan Balanced Scorecard dalam sebuah strategic management 

system yang baru. Untuk itu, Kaplan dan Norton memberikan jawaban atas 

masalah tersebut berupa empat tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk 

menggunakan Balanced Scorecard yang mereka sebut sebagai empat komponen 

sistem manajemen strategis yaitu: 

a. “Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. 
− Strategi adalah titik tolak atau referensi bagi keseluruhan proses 

manajemen; 
− Shared vision adalah pondasi bagi pembelajaran strategis; 

b. Mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan-tujuan dan ukuran 
strategis. 
− Seluruh sasaran perusahaan harus selaras dari manajemen 

tingkat atas sampai individu paling bawah; 
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− Pendidikan dan komunikasi yang terbuka tentang strategi adalah 
basis bagi pemberdayaan pegawai; 

− Sistem kompensasi harus terhubung dengan strategi. 
c. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskann berbagai 

inisiatif strategis. 
− Stretch targets dibuat dan disetujui; 
− Inisiatif strategis secara jelas diidentifikasi; 
− Investasi ditentukan oleh strategi; 
− Anggaran tahunan dihubungkan ke perencanaan jangka panjang. 

d. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. 
− Feedback system digunakan untuk enguji hipotesi di mana strategi 

didasarkan; 
− Dibentuk tim problem solving; 
− Pengembangan strategi dilakukan secara berkesinambungan.” 

 

Gambar 2.2 

Balanced Scorecard sebagai Kerangka Kerja Tindakan Strategis 

translating the vision
� clarifying the vision
� gaining consensus

communicating and linking
� communicating and educating
� setting goals
� linking reward to performance

measures

Balanced
Score card

feedback and learning
� articulating the shared vision
� supplying strategic feedback
� facilitating strategy review and

learning

business planning
� setting targets
� aligning strategic initiatives
� establishing milestones

sumber: Robert S. Kaplan dan David P. Norton 
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Dari gambar di atas, keempat komponen sistem manajemen strategis dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi perusahaan. 

Proses scorecard dimulai dengan tim manajemen eksekutif senior yang 

bersama-sama bekerja menerjemahkan strategi unit bisnis ke dalam berbagai 

tujuan strategis yang spesifik. Untuk menetapkan berbagai tujuan finansial, tim ini 

harus mempertimbangkan apakah akan menitik beratkan pada pertumbuhan 

pendapatan dan pasar, profitabilitas, atau menghasilkan arus kas. Khusus untuk 

perspektif pelanggan, tim manajemen harus menyatakan dengan jelas pelanggan 

segmen pasar yang diputuskan untuk dimasuki. Setelah tujuan finansial dan 

pelanggan ditetapkan, perusahaan kemudian mengidentifikasikan berbagai tujuan 

dan ukuran proses bisnis internal. Pada proses ini ditekankan untuk tercapainya 

kinerja yang terbaik bagi pelanggan dan pemegang saham. Identifikasi semacam 

ini sering menghasilkan proses internal baru yang harus dikuasai baik oleh 

perusahaan agar strategi berhasil. Keterkaitan yang terakhir, tujuan pembelajaran 

dan pertumbuhan memberi alasan logis terhadap adanya kebutuhan investasi yang 

besar untuk melatih ulang para pekerja, dalam teknologi dan sistem informasi, 

serta dalam meningkatkan berbagai prosedur organisasional. Semua investasi 

dalam sumber daya manusia, sistem dan prosedur menghasilkan inovasi dan 

perbaikan yang nyata pada proses bisnis internal, untuk kepentingan para 

pemegang saham. 

Scorecard menciptakan sebuah model bersama dari bisnis keseluruhan di 

mana setiap orang memberikan kontribusi. Tujuan scorecard menjadi 

tanggungjawab bersama yang memungkinkannya berfungsi sebagai kerangka 

kerja serangkaian proses penting manajemen berdasarkan tim. Scorecard 

menghasilkan konsensus dan kerjasama tim diantara semua eksekutif senior tanpa 

memandang pengalaman kerja atau kelebihan fungsionalnya. 
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2. Mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan-tujuan dan  ukuran 

strategi. 

Tujuan dan ukuran strategis Balanced Scorecard dikomunikasikan ke 

seluruh organisasi melalui surat edaran, papan buletin, video, dan bahkan secara 

elektronis melalui jaringan komputer. Komunikasi tersebut memberi informasi 

kepada semua pekerja mengenai berbagai tujuan penting yang harus dicapai agar 

strategi organisasi berhasil. Beberapa perusahaan berusaha untuk menguraikan 

ukuran strategis tingkat tinggi scorecard unit bisnis ke dalam ukuran yang lebih 

spesifik pada tingkat operasional. Scorecard juga memberi dasar untuk 

mengkomunikasikan strategi unit bisnis untuk mendapatkan komitmen para 

eksekutif korporasi dan dewan direksi. Scorecard mendorong adanya dialog 

antara unit bisnis dengan eksekutif korporasi dan anggota dewan direksi yang 

tidak hanya mengenai sasaran-sasaran finansial jangka pendek, tetapi juga 

mengenai perumusan dan pelaksanaan strategi yang menghasilkan terobosan 

kinerja masa depan. 

Diakhir proses pengkomunikasian dan pengaitan, setiap orang di dalam 

perusahaan seharusnya sudah memahami tujuan-tujuan jangka panjang unit bisnis 

dan juga strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Secara individu para 

pekerja telah merumuskan berbagai tindakan lokal yang akan memberi kontribusi 

bagi tercapainya tujuan-tujuan unit bisnis. Dan semua usaha serta inisiatif 

perusahaan akan disesuaikan dengan proses perubahan yang dibutuhkan. 

 

3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai 

inisiatif  strategi. 

Balanced Scorecard akan memberi dampak terbesar pada saat 

dimanfaatkan untuk mendorong terjadinya perubahan perusahaan. Untuk itu para 

eksekutif senior harus menentukan sasaran bagi berbagai ukuran scorecard  untuk 

tiga atau lima tahun. Saran-saran tersebut harus mencerminkan adanya perubahan 

dalam kinerja unit bisnis. Sasaran-sasaran untuk inisiatif strategis berasal dari 

ukuran scorecard seperti penghematan waktu yang dramatis dalam siklus 
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pemenuhan pesanan, waktu peluncuran produk ke pasar yang lebih singkat dalam 

proses pengembangan produk, dan peningkatan kemampuan pekerja. 

Dengan balanced scorecard juga memungkinkan sebuah perusahaan untuk 

mengintegrasikan perencanaan strategis dengan proses penganggaran tahunan. 

Perencanaan dan proses manajemen penetapan sasaran memungkinkan 

perusahaan untuk: 

a. Mengukur hasil jangka panjang yang ingin tercapai, 

b. Mengidentifikasi mekanisme dan mengusahakan sumber daya untuk 

mencapai hasil tersebut, dan 

c. Menetapkan tonggak-tonggak jangka pendek bagi ukuran finansial dan 

nonfinansial scorecard. 

 

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. 

Proses ini memberikan kapabilitas bagi pembelajaran perusahaan pada 

tingkat eksekutif. Balanced Scorecard memungkinkan manajer memantau dan 

menyesuaikan pelaksanaan strategi dan jika perlu membuat perubahan-perubahan 

mendasar terhadap strategi itu sendiri. Sistem pengendalian manajemen diciptakan 

untuk menjamin bahwa para manajer dan pekerja bertindak sesuai rencana yang 

sudah ditetapkan oleh para eksekutif senior. Proses linear 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 adalah suatu contoh proses umpan balik 

satu putaran (single loop). Dengan pembelajaran satu putaran (single loop), tujuan 

tetap konstan. Penyimpangan dari hasil yang direncanakan tidak menyebabkan 

para pekerja mempertanyakan apakah hasil yang direncanakan masih dikehendaki. 

Mereka juga tidak mempertanyakan apakah metode yang sedang dipakai untuk 

mencapai tujuan masih pantas dipakai. Penyimpangan dari arah perjalanan yang 

direncanakan dianggap sebagai kekeliruan, dengan tindakan perbaikan 

dilancarkan untuk membawa perusahaan kembali ke jalur yang dikehendaki. 

Dalam lingkungan yang terus berubah, strategi baru dapat muncul dari 

pemanfaatan peluang atau dengan menanggapi ancaman yang tidak diantisipasi 
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ketika rencana strategis awal dinyatakan. Perusahaan membutuhkan kapasitas 

pembelajaran putaran ganda (double loop). Pembelajaran putaran ganda terjadi 

ketika para manajer mempertanyakan berbagai asumsi utama dan menganalisis 

apakah teori yang mendasari operasi tetap konsisten dengan kenyataan, 

pengamatan, dan pengalaman yang sedang dialami. Tentu saja, para manajer 

membutuhkan umpan balik mengenai apakah strategi yang direncanakan telah 

dilaksanakan sesuai rencana-proses pembelajaran satu putaran. Tetapi lebih 

penting lagi, mereka membutuhkan umpan balik mengenai apakah strategi yang 

direncanakan tetap dapat dipertahankan dan membawa keberhasilan-proses 

pembelajaran dua putaran. Balanced Scorecard yang disusun secara tepat 

mengartikulasikan teoti yang mendasari aktivitas perusahaan. Scorecard 

seharusnya didasarkan pada serangkaian hubungan sebab akibat yang timbul dari 

strategi, yang meliputi estimasi waktu tanggap dan besarnya keterkaitan di antara 

berbagai ukuran scorecard. 

  

2.4 Sistem Pengukuran Kinerja 

2.4.1 Pengertian dan Tujuan Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Sejalan dengan perkembangan akuntansi manajemen, banyak sekali yang 

mendefinisikan sistem pengukuran kinerja perusahaan antara lain, pengukuran 

kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, 

bagian organisasi, dan personelnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya sedangkan tujuannya adalah untuk memotivasi 

personel dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Mulyadi, 1993: 227). 

Anderson dan Clancy (1991: 1008) mendefinisikan pengukuran kinerja 

sebagai berikut : 

“feedback from the accountant to management that provides information 

about how well the actions represent the plan, it also identifies where 

managers may need to make or adjustments in future planning and 

controlling activities.” 
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Anthony (1998: 461) dalam bukunya, memberikan pandangan bahwa : 

 
“a performance measurement system is simply a mechanism for improving 

the liklelihood of the organizations successfully implementing a strategy.” 

Sementara itu, Anthony, Banker, Kaplan,dan Young (1997) mendefinisikan 

pengukuran kinerja sebagai “the activity of measuring the performance of an 

activity or the entire value chain.” Sedangkan Hansen dan Mowen (1995) 

membedakan pengukuran kinerja secara tradisional dan kontemporer. 

Sistem pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan cara membandingkan 

kinerja aktual dengan yang dianggarkan ataupun dengan biaya standar sesuai 

dengan karakteristik pusat pertanggungjawabannya. Pengukuran kinerja 

kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja 

dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat 

mengidentifikasikan apakah telah dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja 

adalah 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 di mana perusahaan memerlukan 

penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 

Dalam suatu perusahaan, sistem pengukuran kinerja divisi mempunyai 

beberapa tujuan dasar (Lee J and Charmiheal 1991) yaitu : 

 
1. “Menentukan tingkat kontribusi divisi pada organisasi 
2. Menyediakan dasar untuk evaluasi kualitas kinerja manajer divisi 
3. Memotivasi untuk menjalankan divisi sesuai dengan tujuan dasar 

organisasi.” 
 
Selain itu sistem pengukuran kinerja juga mempunyai peranan yang 

penting dalam fungsi-fungsi manajemen organisasi, seperti pengendalian 

menajemen, dan sistem motivasi (Atkinson et al 1995). Dalam proses 

pengendalian manajemen, pengukuran kinerja tersebut memiliki peran strategis, 

baik dalam memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan 
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mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan 

hasil dan tindakan yang diinginkan maupun sebagai dasar evaluasi kinerja 

perusahaan. Penilaian kinerja dilakukan pula untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya (dysfunctional behavior) dan mendorong perilaku yang tidak 

semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta 

imbalan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.  

Sistem pengukuran kinerja berperan pula dalam usaha-usaha pencapaian 

keselarasan tujuan (goal congruence) dalam konteks wewenang dan 

tanggungjawab. Dengan berkembangnya manajemen aktivitas, membuat 

pengukuran kinerja juga harus dirancang untuk mengurangi kegiatan-kegiatan 

yang tidak bernilai tambah dan tidak mengoptimalkan kegiatan yang memiliki 

nilai tambah (Hansen and Mowen). 

Berikut ini akan dipaparkan beberapa sasaran pengukuran kinerja 

perusahaan adalah (Atkinson et al 1995) : 

1. Keefektifan sistem pengukuran sebagai alat pengendalian 

a. Sistem pengukuran kinerja harus membuat seluruh anggota organisasi 

terfokus pada tujuan organisasi dan mencerminkan bagaimana sikap 

individu atau kelompok menyumbang pada keberhasilan organisasi. 

b. Sistem pengukuran kinerja harus memberi proporsi yang berbeda 

untuk dapat menunjukkan kemampuan level organisasi untuk 

mempengaruhi hasil yang dicapai. 

2. Pengukuran kinerja sebagai alat manajemen aktivitas 

a. Memperhatikan setiap kegiatan dalam organisasi dari perspektif 

pelanggan. 

b. Menganalisis setiap aktivitas kinerja manajemen dengan ukuran 

kinerja yang customer validated. 

c. Mempertimbangkan semua tahap kerja aktivitas secara komprehensif 

yang mempengaruhi pelanggan. 

d. Memberikan umpan balik untuk membantu anggota organisasi 

mengidentifikasikan masalah dan peluang perbaikan yang mungkin 

dilakukan. Untuk itu pengukuran kinerja harus dapat berfungsi sebagai 
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warning signal (peringatan adanya masalah) dan diagnostic signal 

(tanda yang mengidentifikasikan masalah tersebut dan petunjuk untuk 

menyelesaikan). 

3. Pengukuran kinerja sebagai sistem motivasi 

a. Sistem pengukuran kinerja harus adil dimana sistem mengukur apa 

yang dapat dikendalikan dan menjadi tanggungjawab karyawan / sub 

unit, juga menetapkan standar yang jelas sebagai benchmark. 

b. Sistem pengukuran kinerja harus mengukur objek secara akurat dan 

sistematis sehinga ada hubungan yang jelas antara kinerja dengan 

hasil. 

 

 Pengukuran kinerja merupakan komponen penting dalam sistem 

pengendalian manajemen. Penilaian kinerja suatu organisasi akan menghasilkan 

data dan informasi untuk membantu mengkoordinasi proses pengambilan 

keputusan dan memberikan dasar bagi manajemen untuk menentukan bagaimana 

bagaimana unit usaha dapat memenuhi badan usaha secara keseluruhan. Selain 

itu, pemotivasian personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar mebuahkan 

tindakan dan  hasil yang diinginkan oleh organisasi. Standar perilaku dapat berupa 

kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam rencana 

strategi, program, dan anggaran organisasi. 

 

2.4.2 Manfaat dan Syarat Pengukuran Kinerja Perusahaan 

2.4.2.1 Manfaat Pengukuran kinerja 

Mulyadi dan Johny Setiawan (2001:253) menyebutkan manfaat dari 

pengukuran kinerja adalah : 

 
a. “Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 
b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan seperti : promosi, transfer, dan pemberhentian. 
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c. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan 
karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 
program pelatihan karyawan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 
atasan mereka menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.” 
 
 

Menurut Linch dan Cross (1993:328), manfaat sistem pengukuran kinerja 

yang baik adalah sebagai berikut : 

 
a. “Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan 

membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan 
membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya 
memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian 
dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 

c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong 
upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut 
(reduction of waste). 

d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur 
menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses 
pembelajaran organisasi 

e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan 
dengan memberi “reward” atas perilaku yang diharapkan 
tersebut.” 

 
Program pengukuran kinerja yang efektif akan bermanfaat bagi pemakainya 

apakah menyediakan umpan balik yang membantu manajemen perusahaan dalam 

mengidentifikasi masalah yang timbul, mengevaluasi dan memecahkannya, 

sehingga berguna untuk mengarahkan pada perbaikan operasi dan kinerja badan 

usaha. Desain pengukuran kinerja harus mencerminkan asumsi dasar organisasi, 

jika organisasi berubah sedangkan sistem pengukuran kinerja tidak berubah maka 

sistem pengukuran kinerja menjadi tidak efektif atau tidak produktif lagi. 

Pengukuran kinerja harus mengikuti perkembangan dan perubahan organisasi. 
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2.4.2.2 Syarat Pengukuran Kinerja 

Dengan munculnya berbagai paradigma baru dimana bisnis harus 

digerakkan oleh customer focused, suatu sistem pengukuran kinerja yang efektif, 

paling tidak harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi 

itu sendiri sesuai perspektif pelanggan. 

b. Evaluasi atas berbagai aktivitas, menggunakan ukuran-ukuran kinerja 

yang customer validated. 

c. Sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi 

pelanggan, sehingga menghasilkan penilaian yang komprehensif. 

d. Memberikan umpan  balik untuk membantu seluruh anggota organisasi 

mengenali masalah-masalah yang ada kemungkinan perbaikan. 

 

2.4.3 Sistem Pengukuran Kinerja Tradisional 

 Dalam lingkungan usaha yang masih berskala kecil, dapat dipastikan 

bahwa transaksi hanya dilakukan dengan pihak eksternal (tidak ada transaksi 

internal). Dalam konteks persaingan “one man show” ini, peran tolak ukur dari 

informasi keuangan masih representatif karena hampir seluruh aktivitas 

operasional masih controllable. Pengukuran kinerja secara obyektif dapat 

dilakukan dengan membandingkan harga output (exit value) dengan harga input 

(entry value). 

Namun ketika perusahaan bertambah besar dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan (stake holders) ikut bertambah, timbul 

permasalahan dengan pengukuran kinerja (Wahyudi Prakarsa 1994) antara lain : 

 
1. “Peningkatan skala perusahaan berupa integrasi fungsi-fungsi dan 

semakin kompleks struktur organisasi memperbesar jumlah 
transaksi internal yang membuat mekanisme harga terbengkalai. 

2. Pembesaran perusahaan berakibat pula pada semakin panjang 
siklus operasi perusahaan. 

3. Pengukuran kinerja bahkan semakin sulit dilkakukan pada 
perusahaan modal berskala besar menghasilkan lebih dari satu 
jenis produk, terutama kesulitan dalam pengalokasian biaya 
overhead. 
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4. Bertambahnya stake holders semakin mempersulit proses 
deliberasi untuk menyepakati besarnya nilai akun dalam neraca 
dan laporan laba rugi yang bukan berasal dari arms length 
transactions, seperti exit value, replacement cost, dan sebagainya.” 

 
Dengan berbagai kendala di atas, dapat dipastikan bahwa pengukuran 

kinerja berbasis informasi keuangan sudah tidak bisa lagi memuaskan semua 

pihak. Akhirnya, yang menjadi kambing hitam adalah sistem akuntansi. Posisinya 

semakin tersudut manakala ia harapkan sebagai penghasil laporan keuangan yang 

mampu menengahi berbagai kepentingan. Sehingga pada akhirnya akuntansi, 

melalui mekanisme harga yang sangat menggantungkan diri pada bukti-bukti 

otentik (objective and verifiable evidences) dari transaksi input-output, pada 

akhirnya akan membawa konsekuensi serius terhadap kecermatan dan manfaat 

yang dapat diperoleh dari ukuran kinerja keuangan yang dihasilkan. 

Dalam lingkungan persaingan yang kian turbulen, proses pengambilan 

keputusan manajemen perlu didukung dengan sistem tolak ukur kinerja integratif, 

dimana secara internal konsisten dengan visi, misi, dan strategi perusahaan 

disertai kemampuan umpan balik yang semakin cepat, serempak, dan simultan. 

Untuk menanggapi peluang dan ancaman dalam persaingan sengit, tolak ukur 

yang hanya mampu melaporkan secara agregatif hasil antara result terminal dari 

output akuntansi manajemen tradisional yang accountability based, jelas sudah 

tidak memadai.  

Pengukuran kinerja sendiri merupakan bagian dari sistem pengendalian 

manajemen yang mencakup, baik tindakan yang mengimplikasikan keputusan 

perencanaan maupun penilaian kinerja pegawai serta operasinya. Penilaian kinerja 

merupakan saran bagi manajemen untuk mengetahui sejauh mana tujuan 

perusahan telah tercapai, menilai prestasi bisnis, manajer, divisi, harapan-harapan 

perusahaan dimasa mendatang. 
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2.5 Pendekatan Balanced Scorecard dalam Sistem Pengukuran Kinerja 

Tujuan pengukuran kinerja perusahaan adalah untuk memotivasi karyawan 

pada semua tingkat organisasi agar mampu mengimplementasikan strategi dari 

suatu unit bisnis dengan baik. Dalam hal ini, Balanced Scorecard berusaha 

mengkomunikasikan strategi ke dalam suatu sistem pengukuran. Balanced 

Scorecard mengkomunikasikan sasaran dan target ke dalam bahasa operasional. 

Komunikasi ini akan memfokuskan manajer dan pekerja pada aspek penentu 

kinerja yang memungkinkan mareka untuk mengambil inisiatif dan tindakan 

kearah tujuan organisasi. Selain itu, Balanced Scorecard memberikan rerangka 

untuk mengkomunikasikan misi dan strategi perusahaan dan mengkonfirmasikan 

pada seluruh pekerja mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan sekarang dan 

masa depan. Penerapan Balanced Scorecard itu sendiri dimulai dari akarnya yaitu 

pembelajaran dan pertumbuhan dalam organisasi, yang akan memberikan 

kontribusi pada proses internal bisnis. Pengukuran kinerja tradisional tidak lebih 

sekedar alat untuk mengontrol perilaku individu agar sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. Namun pada perkembangannya, pengukuran kinerja tidak 

menempatkan pengendalian sebagai pusatnya. Pendekatan Balanced Scorecard 

menunjukkan bahwa pengukuran kinerja lebih menitikberatkan strategi sebagai 

pusatnya, bukan pengendalian. Menurut Kaplan, strategi merupakan seperangkat 

hipotesis tentang hubungan sebab akibat, sehingga balanced scorecard tidak harus 

memuat tujuan dan pengukuran yang saling terkait, yang menunjukkan hubungan 

sebab akibat yang mendasari strategi dan bauran antara ukuran kinerja dengan 

pemicunya. 

 Dalam proses peningkatan kinerja, berangkat dari peningkatan human 

capital  kemudian mengubahnya menjadi firm equity untuk menghasilkan value 

terbaik bagi konsumen. Dapat dikatakan kinerja bergerak dari perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan ke perspektif pelanggan. Proses peningkatan 

kinerja kemudian bergerak dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

keperspektif proses bisnis internal. Human capital menghasilkan dua hal penting 

yaitu: membangun distinctive capabilities dan membangun jejaring dan hubungan 

berkualitas dengan pemasok dan customers. Kedua hal tersebut juga 
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menghasilkan dua manfaat yaitu: meningkatkan kepuasan konsumen dan 

meningkatkan cost effectiveness.. Proses ini akhirnya harus dapat dicerminkan 

dari the bottom line kinerja keuangan yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. 

Dengan demikian proses peningkatan kinerja bergerak dari perspektif customer ke 

perspektif keuangan dengan peningkatan pendapatan sebagai akibat dari 

perubahan human capital untuk membangun market franchises dan dari 

pemanfaatan human capital dalam membangun distinctive capabilities dan 

jejaring serta hubungan kualitas dengan pemasok dan customer.  

 Membuat Balanced Scorecard hendaknya dilaksanakan dengan proses 

yang sistematis agar tercipta suatu kejelasan bagaimana misi dan strategi 

perusahaan diterjemahkan ke dalam tujuan dan ukuran operasional. Secara umum 

ada empat langkah dalam menyusun suatu Balanced Scorecard demi mendorong 

munculnya komitmen dari manajemen puncak untuk membantu para manajer 

mencapai tujuan program mereka. Keempat langkah tersebut menurut Husein 

Umar (2002:177) adalah: 

1. Menentukan desain ukuran. 

Menentukan desain ukuran mencakup dua tugas pokok, yaitu: 

a) Memilih unit organisasi yang sesuai. Dengan berkonsultasi dengan tim 

eksekutif senior, system analyst and designer (SAD) menentukan unit 

organisasi yang akan melaksanakan siatem ini. 

b) Mengidentifikasikan keterkaitan SBU (Strategic Unit Business) dan 

korporasi. Setelah SBU ditentukan dan dipilih, SAD harus mempelajari 

keterkaitan antar SBU dan divisi-divisi perusahaan serta korporasi. 

2. Membangun konsensus di seputar tujuan strategis 

Langkah kedua ini mengandung tiga tugas pokok, adalah sebagai berikut: 

a) Melaksanakan wawancara putaran pertama. Tujuannya adalah untuk 

memperkenalkan sistem Balanced Scorecard kepada para manajer senior, 

untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang 

konsep tersebut, dan untuk mendapatkan masukan awal tentang strategi 

perusahaan, dan bagaimana menerjemahkan hal ini ke dalam tujuan dan 

ukuran scorecard. Selain itu tujuannya adalah memulai proses agar 
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manajemen puncak berpikir mengenai penerjemahan strategi dan tujuan 

perusahaan ke dalam ukuran profesional yang nyata. 

b) Sesi sintetis. Setiap perspektif dan tujuan di dalam perspektif akan disertai 

dengan ungkapan anonim para eksekutif yang menjelaskan dan 

mendukung tujuan tersebut, dan mengidentifikasi permasalahan yang 

harus dipecahkan tim eksekutif.  

c) Lokakarya eksekutif putaran pertama. Pada tahap ini akan 

diidentifikasikan tujuan-tujuan strategis setiap perspektif, pernyataan 

deskriptif yang terperinci untuk setiap tujuan, dan sebuah daftar ukuran 

potensial untuk setiap tujuan. 

3. Memilih dan merancang ukuran 

Tahapan ini memiliki dua tugas pokok yaitu: 

a) Pertemuan subgrup. SAD bekerjasama dengan setiap subgrup yang akan 

menghasilkan: 

� Untuk setiap tujuan, mengidentifikasi sebuah ukuran atau berbagai 

ukuran yang paling baik untuk menangkap dan mengkomunikasikan 

maksud dari tujuan yang telah ditetapkan. 

� Untuk setiap ukuran yang diusulkan, mengidentifikasi sumber 

informasi yang semestinya dan tindakan yang mungkin dibutuhkan 

untuk membuat informasi tersebut dapat diakses. 

� Untuk setiap perspektif, mengidentifikasi keterkaitan penting yang ada 

di antara ukuran di dalam sebuah perspektif, maupun antar  perspektif. 

b) Memilih dan merancang ukuran. Tujuan utama memilih ukuran bagi 

sebuah balanced scorecard adalah untuk mengidentifikasi ukuran yang 

paling baik dalam mengkomunikasikan maksud sebuah strategi. Fokus 

utamanya adalah untuk menghasilkan sebuah brosur yang 

mengkomunikasikan maksud dan isi scorecard kepada semua pekerja dari 

unit bisnis yang bersangkutan. 
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4. Membuat dan rencana pelaksanaan 

Tahapan ini memiliki tiga tugas utama: 

a) Mengembangkan rencana pelaksanaan. Rencana ini harus menyatakan 

bagaimana ukuran yang ada terkait denga database dan sitem informasi 

bagaimana yang mengkomunikasikan sistem balanced scorecard ke 

seluruh perusahaan, dan mendorong serta memfasilitasi pengembangan 

metrik tingkat dua untuk unit yang terdisentralisasi. 

b) Lokakarya eksekutif putaran ketiga. Tujuannya untuk mencapai konsensus 

terakhir mengenai visi, tujuan, dan ukuran yang dikembangkan dalam 

kedua lokakarya yang pertama, dan untuk memberikan persetujuan 

terhadap target yang diusulkan tim pelaksana. Proses ini berakhir dengan 

usaha menyelaraskan berbagai inisiatif perubahan uit bisnis dengan 

tujuan,ukuran, dan target scorecard. 

c) Menyelesaikan rencana pelaksanaan. Agar menghasilkan nilai, sebuah 

balanced scorecard seharusnya diintegrasikan ke dalam sistem manajemen 

perusahaan. Pada akhirnya, para manajer senior dan menengah unit bisnis 

seharusnya sudah mendapatkan kejelasan dan mencapai konsensus tentang 

penerjemahan strategi ke dalam tujuan dan ukuran tertentu untuk keempat 

perspektif, menyepakati rencana peluncuran untuk melaksanakan 

scorecard dan pelaporan data scorecard, dan memiliki pemahaman yang 

luas tentang proses-proses manajemen yang akan berubah sebagai akibat 

dari adanya ukuran pada jantung sistem manajemen perusahaan. 

 

2.5.1 Empat Perspektif Kinerja Bisnis dalam Balanced Scorecard 

Empat persfektif Balanced Scorecard memberi keseimbangan antara 

tujuan jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil yang diinginkan dengan 

faktor pendorong tercapainya hasil tersebut, dan antara ukuran objektif yang keras 

dan ukuran subjektif yang lunak. Empat perspektif tersebut adalah : 
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2.5.1.1 Perspektif Keuangan (Finacial Perspective) 

Balanced Scorecard tetap menggunakan perspektif finansial Karena 

ukuran finansial sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi 

tindakan ekonomis yang sudah diambil. Ukuran kinerja finansial memberikan 

petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya 

memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Tujuan 

finansial biasanya berhubungan dengan profitabilitas, yang diukur misalnya laba 

operasi, return on capital employed (ROCE) atau yang paling baru, nilai tambah 

ekonomis (economic value added). Tujuan finansial lainnya mungkin berupa 

pertumbuhan penjualan yang cepat atau terciptanya arus kas.  

Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari 

siklus kehidupan bisnis, yaitu : growth, sustain, dan harvest. Tiap tahapan 

memiliki sasaran yang berbeda, sehingga penekanan pengukurannya berbeda pula 

(Kaplan dan Norton 1996). 

Growth, merupakan tahapan awal dari siklus hidup perusahaan dimana 

perusahaan memiliki potensi atau jasa yang secara signifikan memiliki 

pertumbuhan terbaik. Di sini, manajemen terikat dengan komitmen untuk 

mengembangkan suatu produk atau jasa baru, membangun dan mengembangkan 

suatu produk / jasa dan fasilitas produksi, menambah kemampuan operasi, 

mengembangkan sistem, infrastruktur, dan jaringan distribusi yang akan 

medukung hubungan global, serta membina dan mengembangkan hubungan 

dengan pelanggan. 

Dalam tahap ini biasanya perusahaan beroperasi dengan arus kas yang 

negatif dengan tingkat pengembalian modal yang rendah. Dengan demikian, tolak 

ukur kinerja yang cocok dalam tahap ini adalah, misalnya, tingkat pertumbuhan 

pendapatan atau penjualan dalam segmen pasar yang telah ditargetkan. 

Sustain, adalah merupakan tahapan kedua di mana perusahaan masih melakukan 

investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. 

Dalam tahap ini, perusahaan mencoba mempertahankan pangsa pasar yang ada, 

bahkan mengembangkannya, jika mungkin. Investasi yang dilakukan umumnya 

diarahkan untuk menghilangkan bottleneck, mengembangkan kapasitas, dan 
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meningkatkan perbaikan operasional secara konsisten. Sasaran keuangan pada 

tahap ini diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang 

dilakukan. Tolak ukur yang kerap digunakan pada tahap ini, misalnya, ROI, PMR, 

dan EVA. 

Harvest, sebagian unit bisnis akan mencapai tahap kedewasaan dalam siklus 

hidupnya, tahap di mana perusahaan ingin “menuai” investasi yang dibuat pada 

dua tahap sebelumnya. Bisnis tidak lagi membutuhkan investasi yang besar-cukup 

untuk pemeliharaan peralatan dan kapabilitas, bukan perluasan atau pembangunan 

berbagai kapabilitas baru. Setiap proyek investasi harus memiliki periode 

pengembalian investasi yang definitive dan singkat. Tujuan utamanya adalah 

memaksimalkan arus kas kembali ke koperasi. Tujuan finansial keseluruhan untuk 

bisnis pada tahap menuai adalah arus kas operasi (sebelum depresi) dan 

penghematan berbagai kebutuhan modal kerja. 

 

Untuk setiap strategi pertumbuhan, bertahan dan menuai, ada tiga tema 

finansial yang dapat mendorong penetapan strategi bisnis, yaitu : 

1. Bauran dan pertumbuhan pendapatan, dimana meliputi berbagai usaha 

untuk memperluas penawaran produk dan jasa, menjangkau pelanggan 

dan pasar baru, mengubah bauran produk dan jasa ke arah penciptaan 

nilai tambah yang lebih tinggi, serta penetapan ulang harga produk dan 

jasa. 

2. Penghematan biaya / peningkatan produktifitas, tujuannya untuk 

menurunkan biaya langsung produk dan jasa, mengurangi biaya tidak 

langsung, dan pemanfaatan secara bersama sumber daya perusahaan. 

3. Pemanfaatan aktiva / strategi investasi, untuk ini para manejer 

berusaha untuk mengurangi tingkat modal kerja yang dibutuhkan 

untuk mendukung volume dan bauran bisnis tertentu. Mereka juga 

berusaha untuk lebih memanfaatkan basis aktiva tetap, dengan 

mengarahkan berbagai bisnis baru kepada sumber daya perusahaan 

yang saat ini belum digunakan dengan kapasitas penuh, menggunakan 
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secara lebih efisien sumberdaya yang langka, dan melepas aktiva yang 

tidak memberikan pengembalian yang memadai sebesar nilai pasarnya. 

 

Faktor pendorong tujuan finansial untuk ketiga strategi bisnis dan ketiga 

tema finansial ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2.1 

Measuring Strategic Financial Themes. 
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Customer and 

product line 

Profitability 

Percentage 

unprofitable  

Customers 

Unit costs (perunit at 

output, per transaction) 

Payback  

Through put 

Sumber : Kaplan S. Robert and Norton, The Balanced Scorecard; Translating Strategy 

Into Action, 1996, hlm. 52. 

 

Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan mencakup perangkat kerja dan teknik yang 

memungkinkan para analis memeriksa laporan keuangan masa lalu dan pada saat 

sekarang, sehingga performa dan posisi keuangan dapat dievaluasi dan risiko serta 

potensi dimasa depan dapat diestimasi. Menurut Brigham dan Houston yang 

dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (1994;294) menyatakan bahwa: 

 
“Analisis laporan keuangan melaporkan posisi keuangan perusahaan 
pada saat tertentu maupun hasil operasinya selama periode yang lalu. 
Laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk membantu 
meramalkan laba dan dividen perusahaan dimasa mendatang”.  

 
Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan 

suatu perusahaan, perlu mengadakan interpretasi atau analisis terhadap data 

keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan 

tercermin dalam laporan keuangannya. Analisis laporan keuangan diawali dengan 

penetapan tujuan analisis. Setelah tujuan analisis ditetapkan, data dikumpulkan 

dari laporan keuangan dan dari sumber-sumber lainnya. Hasil analisis lalu 

dirangkum dan diartikan. Simpulan tercapai dan laporan diberikan kepada orang 

yang menghendaki pelaksanaan analisis tersebut. 

 

A. Analisis Rasio Keuangan 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analis keuangan 

memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah rasio 
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atau indeks, yang dapat menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan 

yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat 

memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan bagi para analis yang ahli dan berpengalaman dibandingkan analisis 

yang hanya didasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk 

rasio. 

Analisis rasio keuangan, yang menghubungkan unsur-unsur neraca dan 

perhitungan laba rugi satu dangan lainnya., dapat memberikan gambaran tentang 

sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini. Analisis rasio keuangan 

juga memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi para kreditor dan 

investor dan memberikan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana 

dapat diperoleh. 

Rasio analisis keuangan meliputi dua jenis perbandingan. Pertama, analis 

dapat membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang 

untuk perusahaan yang sama (perbandingan internal). Kedua, perbandingan 

meliputi perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis 

atau dengan rata-rata industri pada saat satu titik yang sama (perbandingann 

eksternal).  

Rasio harus digunakan dengan cermat. Rasio umumnya tidak boleh 

dijadikan satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan. Tetapi harus 

dianggap sebagai bukti tambahan yang mengarahkan kita pada pengambilan 

keputusan. 

 

Jenis Rasio Keuangan 

Pada dasarnya ada banyak macam rasio yang dibuat sesuai dengan 

analisis. Namun angka-angka rasio yang ada dasarnya dapat digolongkan menjadi 

dua golongan atau dua kelompok. Golongan pertama adalah berdasarkan sumber 

data keuangan yang merupakan unsur atau elemen dari angka rasio tersebut dan 

golongan yang kedua adalah berdasarkan pada tujuan dari para analis. 

Tujuan tiap analisis pada umumnya adalah mengetahui tingkat rentabilitas, 

solvabilitas, dan likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Menurut 
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S.Munawir (1995;69) angka-angka rasio pada dasarnya juga dapat digolongkan 

antara lain: 

 
1. Rasio Likuiditas 

2. Rasio Solvabilitas 

3. Rasio Rentabilitas 

Karena pemakai dari laporan keuangan terdiri dari berbagai pihak, maka tujuan 

dan harapan yang ingin dicapai dari ananlisis laporan keuangan dapat berbeda. 

Misalnya pemasok akan lebih menekankan segi jaminan yang diberikan yang 

ditunjukan dengan basarnya aktiva lancar perusahaan. Pemegang saham preferen 

dan obligasi akan lebih menitik beratkan pada aliran kas dalam jangka panjang. 

Sementara pemilik (pemegang saham) dan calon investor  akan melihat dari segi 

profitabilitas dan resiko, karena kestabilan harga saham sangat tergantung dengan 

tingkat keuntungan yang diperoleh dan dividen di masa mendatang. Bagi 

manajemen akan lebih memperhatikan semua aspek analisis keuangan baik 

bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut ini merupakan jenis-jenis 

rasio keuangan: 

 

1. Analisis Likuiditas 

Pada umumnya perhatian utama dari analisis keuangan adalah likuiditas. 

Likuiditas (liquidity) jangka pendek merupakan kemampuan sebuah perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo saat ini. Jangka pendek merupakan 

masa satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan, tergantung mana yang 

lebih lama. Aktivitas merupakan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan 

aktivitas lancarnya. Dalam mengevaluasi likuiditas, para analis harus 

memperhatikan informasi yang berhubungan dengan jumlah, waktu, dan kepastian 

arus kas perusahaan dimasa depan. 

Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek diukur 

dari kemampuannya untuk mendapatkan kas (alat pembayaran) atau kemampuan 

untuk mengkonversikan aktiva nonkas menjadi kas. Pada umumnya aspek 

likuiditas tidak dipandang hanya suatu saat, tetapi dikaitkan dengan satu periode 
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tahun buku atau kadang-kadang diidentifikasikan dengan siklus operasi normal 

perusahaan. Umumnya siklus operasi perusahaan mencakup jangka waktu satu 

tahun buku. 

Bambang Riyanto (1995;25) menyatakan: 

 
“Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera 

dipenuhi.” 

 
Dengan demikian maka likuiditas perusahaan berarti kemampuan 

perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga 

dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Apabila kemampuan 

membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban keuangan untuk 

menyelenggarakan proses produksi, maka dinamakan likuiditas perusahaan. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengertian likuiditas dimaksudkan 

sebagai sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat 

disamakan dengan uang tunai disatu pihak dengan jumlah hutang dilain pihak, 

juga dengan pengeluaran untuk menyelenggarakan perusahaan dilain pihak. 

Untuk menilai posisi keuangan (likuiditas) maka terdapat beberapa rasio, yaitu: 

a. Current Ratio 

Current Ratio merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 

menganalisis posisi modal suatu perusahaan yaitu dengan cara membandingkan 

antar jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar.  Rasio ini menunjukkan tingkat 

keamanan kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang-hutang tersebut. Semakin tinggi Current Ratio semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan-tagihan. Current Ratio dapat 

dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Current Ratio = %100x
sliabilitiecurrent

assetcurrent
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b. Acid Test Ratio 

Suatu cara untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutang-hutangnya disebut Acid Test Ratio. Rasio ini menyatakan hubungan antara 

aktiva lancar (kas, surat-surat berharga dan piutang) dengan kewajiban lancar. 

Rasio ini sering juga disebut sebagai Quick Ratio. Menurut S.Munawir (1995;740) 

Acid Test Ratio adalah: 

 

“Ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan.” 

 
 Acid Test Ratio dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

 

c. Perputaran Piutang 

Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulan piutang dapat dinilai 

dengan menghitung tingkat perputaran piutang (receivable turn over) yaitu 

dengan membagi total penjualan kredit (neto) dengan piutang rata-rata. Menurut 

Sartono (1996;125) menyatakan periode pengumpulan piutang adalah: 

 

“Periode pengumpulan piutang yaitu rata-rata hari yang diperlukan 

untuk mengubah piutang menjadi kas.” 

 
Makin tinggi rasio turn over menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam 

piutang rendah, sebaliknya jika rasio semakin rendah berarti ada turn over 

investment dalam pitutang.  

Perputaran piutang dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

 

Acid Test Ratio = %100x
sliabilitiecurrenttotal

inventoryassetcurrenttotal −
 

Perputaran piutang = 360x
sales

receivableaccountaverage
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d. Perputaran Modal Kerja 

Untuk menilai efektivitas modal kerja dapat digunakan rasio antara total 

penjualan dengan modal kerja rata-rata tersebut (working capital turn over). Rasio 

ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan 

menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap 

rupiah modal kerja. Working capital turn over yang rendah menunjukkan adanya 

kelebihan modal kerja yang mungkin disebabkan rendahnya turn over persediaan 

piutang atau adanya saldo kas yang terlalu besar. 

Perputaran modal kerja dapat dihitung sebagai berikut : 

 

 

 

 

2. Analisis Solvabilitas 

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk  memenuhi 

kewajiban keuangannya jika perusahaan dilikuidasi. Baik kewajiban jangka 

pendek maupun jangka panjang. Suatu perusahaan yang solvable berarti bahwa 

perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk 

membayar semua utang-utangnya, tetapi tidak dengan sendirinya berarti bahwa 

perusahaan tersebut likuid. 

a. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva 

Rasio antara owner’s equity atau modal sendiri dengan total aktiva ini 

disebut juga sebagai proprietary ratio atau stockholders equity ratio, yang 

menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan dengan anggapan bahwa semua 

aktiva akan dapat direalisir sesuai dengan dilaporkan dalam neraca. Semakin 

tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah pinjaman yang digunakan untuk 

membiayai aktiva perusahaan. 

b. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap 

Rasio ini ditentukan atau dihitung dengan cara membagi total hak pemilik-

pemilik perusahaan (owner’s equity) dengan nilai buku dari aktiva tetap yang 

dimiliki perusahaan. Jika rasio ini lebih dari 100% berarti modal sendiri melebihi 

Working Capital Turn Over = 
sliabilitiecurrentassetcurrent

sales

−
 



 48 

total aktiva tetap dan menunjukkan aktiva tetap seluruhnya dibiayai oleh pemilik 

perusahaan. Sebaliknya jika rasio ini dibawah 100% maka sebagian aktiva tetap 

dalam perusahaan dibiayai dari modal pinjaman jangka pendek atau jangka 

panjang. Sedang aktiva lancar seluruhnya dibiayai dengan modal pinjaman. 

Rasio modal sendiri dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

c. Rasio Aktiva Tetap dengan Hutang Tetap 

Rasio ini diperoleh dengan membagi total aktiva tetap dengan hutang tetap 

jangka panjang. Suatu rasio yang merupakan ukuran tentang tingkat keamanan 

yang dimiliki oleh kreditor jangka panjang teruma jika hutang jangka panjang itu 

dinyatakan secara khusus untuk menjamin dengan aktiva tetap tertentu (fixed asset 

coverage). Disamping itu juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap (additional borrowed 

fund). Semakin tinggi rasio ini semakin besar jaminan dan kreditor jangka panjang 

semakin aman atau terjamin serta semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

mencari pinjaman. 

Rasio aktiva tetap dengan hutang tetap dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

 

d. Nilai Buku Saham 

Nilai buku per lembar saham menunjukkan jumlah rupiah yang akan 

dibayar kepada setiap lembar saham apabila perusahaan pada saat itu dibubarkan 

dengan anggapan bahwa semua aktiva dapat direalisir atau dijual dengan harga 

yang sama dengan nilai bukunya. Nilai buku perlembar saham ini akan dapat 

digunakan sebagai salah satu dasar menentukan harga kurs saham yang 

bersangkutan. Untuk tujuan analisis nilai buku saham ini biasanya ditentukan 

Rasio Modal Sendiri = %100
'

x
assettotal

equitysowner
 

Rasio aktiva tetap = %100x
payablelongterm

assetfixedtotal
 



 49 

setelah jumlah aktiva tetap yang abstrak (itangible asset) yang dilaporkan dalam 

neraca diperhitungkan dengan atau dikurangkan terhadap laba ditahan. 

 

3. Analisis Rentabilitas 

Menurut Bambang Riyanto (1995;35): 

 
“Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara 

laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.” 

 
Dengan kata lain rentbilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas merupakan kriteria yang 

luas dan anggapan paling valid untuk dipakai sebagai alat pengukuran tentang 

hasil operasi perusahaan, karena memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Rentabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi 

sesuai dengan tingkat resiko masing-masing. Secara umum dapat 

dikatakan semakin besar resiko suatu investasi, rentabilitas akan semakin 

tinggi dan sebaliknya. 

2) Renatabilitas mampu menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan 

menurut jumlah modal yang ditanamkan karena rentabilitas dinyatakan 

dalam angka relatif (%). 

Analisis rentabilitas dibagi atas: 

a. Net Profit Margin Ratio 

Menurut Bambang Riyanto (1995;37) profit margin yitu: 

 
“Perbandingan antara net operating income dengan net sales,   

pebandingan ini dinyatakan dalam persentase.” 

 
Dengan kata lain bahwa profit margin adalah selisih antara net sales dengan 

operating expenses (harga pokok penjualan + biaya Administrasi + biaya umum), 

selisih tersebut dinyatakan dalam persentase dari net sales. 
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Profit margin ratio dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

b. Return on Asset 

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola 

aktiva yang dikuasainya untuk menghasilkan berbagai income. ROA merupakan 

persentase laba kotor yang dicapai perusahaan dibandingkan dengan total aktiva 

perusahaan. Kenaikan atau penurunan ROA dari satu periode akuntansi ke periode 

akuntansi berikutnya dapat dijadikan ukuran pertumbuhan pendapatan 

perusahaan. Jika tolak ukur ini dirata-ratakan untuk beberapa periode, akan 

dihasilkan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata. 

ROA dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

c. Return on Equity 

Rasio ini memperlihatkan sejauhmana perusahaan mengelola modal 

sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi 

yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. 

ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut sebagai 

rentabilitas usaha. 

ROE dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

d. Return on Investment 

ROI atau sering disebut dengan return on total assets adalah merupakan 

pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan 

keuntungan dalam jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik pula  keadaan suatu perusahaan. 

PMR = %100
salesnet

incomeoperatingnet
 

ROA = %100
assettotal

taxincomebeforeearning
 

ROE = %100
'

x
equitysowner

taxafterEarning
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ROI dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 

 

e. Earning per Share 

Jumlah keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham adalah 

keuntungan setelah dikurangi pajak pendapatan. Keuntungan neto ini setelah 

dikurangkan dengan dividend dan hak-hak lainnya untuk pemgang saham 

preferensi, merupakan keuntungan yang tersedia untuk pemegang saham biasa. 

Dengan membagi jumlah keuntungan yang tersedia untuk pemegang saham biasa 

dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar akan diketahui jumlah 

keuntungan untuk setiap lembar saham tersebut.  

B. Economic Value Added 

Menurut Agnes Sawir (2001) Economic Value Added (EVA) adalah salah 

satu cara untuk menilai kinerja keuangan. EVA merupakan indikator tentang 

adanya penambahan nilai dari suatu investasi. EVA yang positif menunjukkan 

bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi 

pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan memaksimumkan 

nilai perusahaan. Istilah EVA awalnya dikemukakan oleh Stern Steward 

Management Services, yaitu sebuah perusahaan konsultan di Amerika Serikat 

sekitar tahun 90-an. Stern Teward menghitung EVA dengan mengurangi laba 

operasi setelah pajak dengan total biaya modal. EVA dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

 

Bila EVA > 0, terjadi proses nilai tambah perusahaan, kinerja keuangan 

perusahaan baik. Bila EVA = 0, menunjukkan posisi impas perusahaan. Bila EVA 

< 0, berarti biaya modal perusahaan lebih besar dari pada laba operasi setelah 

pajak yang diperolehnya, sehingga kinerja keuangannya tidak baik. Total biaya 

ROI = %100x
Investment

taxafterincomenet
 

EVA = EBIT – Pajak – Biaya Modal 
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modal menunjukkan besarnya kompensasi atau pengembalian yang diminta 

investor atas modal yang diinvestasikan di perusahaan. Besarnya kompensasi 

tergantung pada tingkat risiko perusahaan yang bersangkutan, dengan asumsi 

bahwa investor bersifat penghindar risiko semakin tinggi tingkat risiko semakin 

tinggi tingkat pengembalian yang diminta investor. Modal terdiri dari modal 

sendiri (ekuitas) berasal dari pemegang saham dan dari utang para kreditor atau 

pemegang obligasi perusahaan. Besarnya tingkat biaya modal ditentukan 

berdasarkan rata-rata tertimbang dari biaya modal sendiri dan biaya utang setelah 

pajak sesuai dengan proporsi modal sendiri dan utang dalam struktur modal 

perusahaan. 

EVA dapat ditingkatkan dengan cara: 

1. Memperoleh lebih banyak laba tanpa menggunakan lebih banyak modal. 

Cara yang popular dalam hal ini adalah memotong biaya-biaya, bekerja 

dengan biaya produksi dan pemasaran yang lebih rendah agar diperoleh 

margin laba yang lebih besar. Hal ini dapat juga dicapai dengan 

meningkatkan perputaran aktiva, baik dengan cara menaikkan volume 

penjualan atau bekerja dengan aktiva yang lebih rendah (lower asset). 

2. Memperoleh pengembalian (return) yang lebih tinggi daripada biaya 

modal atas investasi baru. 

 

2.5.1.2 Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) 

Filosofi manajemen terkini telah menunjukkan peningkatan pengakuan 

atas pentingnya customer focus dan customer satisfaction, perspektif ini 

merupakan leading indicator. Jadi, jika pelanggan tidak puas mereka akan 

mencari produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kinerja yang buruk 

dari perspektif ini akan menurunkan jumlah pelanggan dimasa depan meskipun 

saat ini kinerja keuangan terlihat baik. 

Dalam perspektif pelanggan, manajer mengidentifikasikan pelanggan dan 

segmen pasar dimana unit bisnis tersebut akan bersaing dan berbagai ukuran 

kinerja unit bisnis dalam segmen sasaran. Perspektif pelanggan memiliki dua 

ukuran yaitu : 
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1) Customer Core Measurement 

Customer core measurement memiliki beberapa pengukuran yaitu : 

Market share, pengukuran ini mencerminkan bagian yang dikuasai perusahaan 

atas keseluruhan pasar yang ada, yang meliputi antara lain jumlah pelanggan, 

jumlah penjualan, dan volume penjualan. 

Customer retention, mengukur tingkat dimana perusahaan dapat mempertahankan 

hubungan dengan konsumen. 

Customer acquisition, mengukur tingkat dimana suatu unit bisnis mampu 

menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. 

Customer satisfaction, menaksir tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan 

kriteria kinerja spesifik dalan value proposition. 

Customer profitability, mengukur laba bersih dari seorang pelanggan atau segmen 

setelah dikurangi biaya yang khusus diperlukan untuk mendukung pelanggan 

tersebut. 

 

Pengukuran ini dapat digambarkan sebagai berikut  : 

Gambar 2.3 

Perspektif Pelanggan-Ukuran Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Robert S. Kaplan and Norton, The Balanced Scorecard : Translating Strategyy 

into Action, 1996,hlm. 73. 

 

MARKET SHARE 

CUSTOMER ACQUISITION CUSTOMER RETENTATION 

CUSTOMER SATISFACTION 

CUSTOMER PROBITABILITY 
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2) Customer Value Proposition 

Customer value proposition merupakan pemicu kinerja yang terdapat pada 

core value proposition yang didasarkan pada atribut berikut : 

Product / service attributes, meliputi fungsi dari produk atau jasa, harga, dan 

kualitas. Pelanggan memiliki preferensi yang berbeda-beda atas produk yang 

ditawarkan. Perusahaan harus mengidentifikasikan apa yang diinginkan pelanggan 

atas produk yang ditawarkan. 

Customer relationship, menyangkut perasaan pelanggan terhadap proses 

pembelian produk yang ditawarkan perusahaan. Perasaan konsumen ini sangat 

dipengaruhi oleh responsivitas dan komitmen perusahaan terhadap pelanggan 

berkaitan dengan masalah waktu penyampaian. Waktu merupakan komponen 

yang penting dalam persaingan perusahaan. Konsumen biasanya menganggap 

penyelesaian order yang cepat dan tepat waktu sebagai faktor yang penting bagi 

kepuasan konsumen. 

Image and reputation, menggambarkan faktor-faktor intangible yang menarik 

seorang konsumen untuk berhubungan dengan perusahaan. Membangun image 

dan reputasi dapat dilakukan melalui iklan dan menjaga kualitas seperti yang 

dijanjikan. 

Perspektif pelanggan memungkinkan para manajer unit bisnis tersebut 

mengartikulasikan strategi yang berorientasi kepada pelanggan dan pasar yang 

memberikan keuntungan financial masa depan yang lebih besar. 

 

2.5.1.3 Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process 

Perpective) 

Analisis proses bisnis internal perusahaan dilakukan dengan menggunakan 

analisis value chain. Disini, manajemen mengidentifikasikan proses internal bisnis 

yang kritis yang harus diunggulkan perusahaan. Scorecard dalam perspektif ini 

memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan 

dan apakah produk dan atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. 

Perspektif ini harus didesain dengan hati-hati oleh mereka yang paling 
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mengetahui misi perusahaan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh konsultan 

luar. 

Aktivitas penciptaan nilai perusahaan, terangkai dalam suatu rantai nilai 

yang dimulai dari proses perolehan bahan baku sampai penyampaian produk jadi 

ke konsumen. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh shank dan 

Govindarajan, yaitu : 

 

“ The value chain for any firm in any business is linked set of value 

creating-activities-from basic raw material sources to the ultimate 

product or service that delivered to customers.” 

 
Kaplan dan Norton membagi proses bisnis internal ke dalam : 

Proses Inovasi 

Dalam proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan 

laten dari perusahaan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka butuhkan. 

Proses inovasi dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian research and 

development sehingga setiap keputusan pengeluaran suatu produk ke pasar telah 

memenuhi syarat-syarat pemasaran dan dapat dikomersilkan. Aktivitas research 

and development ini merupakan aktivitas penting dalam menentukan kesuksesan 

perusahaan, terutama untuk jangka panjang. 

Proses Operasi 

Proses operasi adalah untuk membuat dan menyampaikan produk/jasa. 

Aktivitas di dalam proses terbagi ke dalam dua bagian : proses pembuatan produk 

dan proses penyampaian produk kepelanggan. Pengukuran kinerja yang terkait 

dalam proses operasi dikelompokkan pada waktu, kualitas, dan biaya. 

Proses Pelayanan Purna Jual 

Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan 

produk/jasa tersebut dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam tahapan ini misalnya, 

penanganan garansi dan perbaikan penanganan atas barang rusak dan yang 

dikembalikan serta pemrosesan pembayaran pelanggan. Perusahaan dapat 

mengukur apakah upayanya dalam pelayanan purna jual ini telah memenuhi 
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harapan pelanggan, dengan menggunakan tolak ukur berupa kualitas, biaya, dan 

waktu seperti yang dilakukan dalam proses operasi. Untuk siklus waktu, 

perusahaan dapat menggunakan pengukuran waktu dari saat keluhan pelanggan 

diterima hingga keluhan tersebut diselesaikan. Proses bisnis ini dapat 

digambarkan seperti di bawah ini : 

 

Gambar 2.4 

Perspektif Proses Bisnis Internal-Model Rantai Nilai Generik 

kebutuhan
pelanggan
terpuaskan

layani pelanggan
kebutuhan
pelanggan

diidentifikasi

bangun dan
luncurkan produk

kenali pasar dan
ciptakan produk

proses inovasi proses operasi
proses layanan

purna jual

 
sumber : Robert S. Kaplan and Norton, The Balanced Scorecard; Translating Strategy Into Action, 

1996, hlm. 96. 

 

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2004:499) pengukuran 

yang dapat dipakai dalam tahap ini adalah: 

 

“The following key related to business processes: 
a. Capacity tilization. Capacity utilization rates are specially important 

in businesses in which fixed cost are high. Similarly, in professional 
organization, the percentage of the total available professional hours 
that billed to clients-sold tie-is a measure of fixed asset utilization. 

b. On-time delivery 
c. Inventory turn over 
d. Quality. Indicator of quality include the number of defective units 

delivered by each supplier, number and frequency of late deliveries, 
number of parts in product, percentage of common versus unique 
parts in product, percentage yields, first pass yield, scrap, rework, 
machine breakdowns, number and frequency of time production and 
delivery schedules were not meet, number of employee suggestion, 
number of customer complain, level of customer satisfaction, 
warranty claims, field service expenses, number and frequency of 
product return and so on. 

e. Cycle time. This equation for cycle time is a tool used to analyze 
inventory requirements: 

     Cycle time = processing time + storage time + movement time +      
inspection time” 
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2.5.1.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth 

Perspective) 

Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor 

sumberdaya manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Termasuk dalam perpektif 

ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan 

perbaikan individu dan organisasi. Dalam organisasi knowledge-worker, manusia 

adalah sumberdaya utama. Hasil dari ketiga perspektif sebelumnya biasanya akan 

menunjukan kesenjangan yang besar antara kemampuan orang, sistem, dan 

prosedur yang ada saat ini dengan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang 

diinginkan. 

Menurut Kaplan dan Norton “learning” lebih sekedar “training”  karena 

pembelajaran meliputi pula proses “mentoring dan tutoring”, seperti kemudahan 

dalam komunikasi disegenap pegawai yang memungkinkan mereka untuk siap 

membantu jika dibutuhkan. Dalam perspektif ini tolak ukur yang digunakan 

adalah : 

Employee Capabilities 

Salah satu perubahan yang dramatis dalam pemikiran manajemen selama 

lima belas tahun terakhir ini adalah peran pegawai dalam organisasi. Faktanya, 

tidak ada yang lebih baik bagi transformasi revolusioner dari pemikiran era 

industrial ke era informasi ketimbang filosofi manajemen baru, yaitu bagaimana 

pegawai menyumbangkan segenap kemampuannya untuk organisasi. Untuk itu, 

perencanaan dan upaya implementasi reskilling pegawai yang menjamin 

kecerdasan dan kreativitasnya dapat dimobilisasi untuk mecapai tujuan organisasi. 

Tolak ukur yang dapat digunakan adalah employee education, employee 

productivity dan skill level. Produktivitas karyawan dapat diukur dengan: 

 

 

 

 

 

 

Produktivitas karyawan = 
jatenagajumlah

bersihpenjualanjumlah

ker
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Information System Capabilities 

Bagaimanapun juga, meski motivasi dan keahlian pegawai telah 

mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan, masih diperlukan informasi-

informasi yang terbaik. Dengan kemampuan sistem informasi yang memadai, 

kebutuhan seluruh tingkatan manajemen dan pegawai atas informasi yang akurat 

dan tepat waktu dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini tolak ukur 

yang dapat digunakan adalah percentage of manufacturing with real time feed 

back. 

Motivation, empowerment, and alignment 

Perspektif ini penting untuk menjamin adanya proses yang 

berkesinambungan terhadap upaya pemberian motivasi dan inisiatif yang sebesar-

besarnya bagi pegawai. Paradigma manajemen terbaru menjelaskan bahwa proses 

pembelajaran sangat penting bagi pegawai untuk melakukan trial and error 

sehingga turbulensi lingkungan sama-sama dicoba kembali tidak oleh jenjang 

manajemen strategis tetapi juga oleh segenap pegawai di dalam organisasi sesuai 

kompetensinya masing-masing. Sudah barang tentu upaya itu perlu dukungan 

motivasi yang besar dan pemberdayaan pegawai berupa delegasi wewenang yang 

memadai untuk mengambil keputusan. Tentu itu semua tetap dibarengi dengan 

upaya penyesuaian yang terus menerus sejalan dengan tujuan organisasi. Tolak 

ukur yang dapat digunakan adalah employee satisfaction, employee retention, and 

percentage of manufacturing and sales employee empowered to manage 

processes. Employee turnover merupakan perbandingan antara rata-rata 

perubahan jumlah karyawan selama satu tahun, jika dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employee turnover = %100x
karyawanjumlahratarata

karyawanjumlahperubahanratarata

−
−
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Penjelasan di atas dapat digambarkan pada gambar di bawah ini : 

Gambar2.5 

Kerangka kerja ukuran pembelajran dan pertumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Robert S. Kaplan and Norton, The Balanced Scorecad; Translating Strategy Into 

Action, 1996, hlm. 129. 

 

Menurut Anthony A. Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan dan Mark 

Young yang dapat diukur dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

adalah: 

“ The focus on the learning and growth perspective is to address the 
three souces of organizational learning and groeth: people, system and 
organizational. Measures for people include employee satisfaction and 
retention, training, and skill development. System metric determine 
whether information system are producing accurate, reliable, and 
consistent information that informs managers about their customers and 
business process. Organization procedures can be evaluated by 
determining whether the organization has specific organizational 
metrics focus with appropriate reward system.” 

 

Contoh peggunaan keempat perspektif di atas adalah sebagai berikut, 

misalnya pada perusahan elektronik : 

 

HASIL 

RETENSI PEKERJA 
PRODUKTIFITAS 

PEKERJA 

KEPUASAN 

PEKERJA 

KOMPENSASI 

STAF 

INSTRUKTUR 

TEKNOLOGI 

IKLIM UNTUK 

BERTINDAK 
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Tabel 2.2 

Contoh penggunaan Balanced scorecard di perusahaan 

Perspektif Tujuan strategis Ukuran-ukuran 

Finansial Penjualan 

Harga pokok penjualan 

Profitabilitas 

Kesejahteraan  

Tingkat pertumbuhan tahunan 

Garis kecenderungan tahunan 

ROI 

Arus kas 

Pelanggan  Kualitas 

Harga 

Penyerahan barang  

Pengiriman barang 

Produk baru 

Banyaknya cacat 

Pembanding kompetitif 

Penyerahan barang tepat waktu 

Peningkatan penjualan 

Banyaknya produk baru 

Proses bisnis internal Efisiensi manufacturing 

Pengenalan produk baru 

Keberhasilan produk baru 

Penetrasi pasar 

Bisnis-bisnis baru 

Waktu siklus 

Tingkat pengenalan produk 

Banyaknya pesanan 

Aktual versus rencana 

Banyaknya bisnis baru perusahaan 

Pembelajaran dan 

pertumbuhan 

Kepemimpinan teknologi 

Kepemimpinan biaya 

 

Kepemimpinan pasar 

Riset dan pengembangan 

Gaji yang kompetitif 

Bench marking kinerja produk 

Overhead manufacturing per 3 

bulan 

Pangsa pasar 

Banyaknya produk baru 

Pembandingan dengan area lokal 

 

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam 

pengimplementasian balanced scorecard (Sony Yuwono, Edy Sukarno, dan 

M.Ichsan) diantaranya : 

1. Memandang bahwa Balanced Scorecard merupakan suatu pendekatan 

yang berdiri sendiri, yang berbeda dengan pendekatan lain. Jadi, bila 

sejak awal manajemen atau berbagai pihak dalam organisasi 
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memandang keberadaan Balanced Scorecard secara ekslusif maka 

risiko kegagalan penerapan Balanced Scorecard semakin tinggi; 

2. Kekeliruan dalam menentukan variabel dan tolak ukur Balanced 

Scorecard yang tidak sejalan dengan ekspektasi stake holder, terutama 

non owners stakeholders (selain pemegang saham, seperti karyawan, 

pelanggan, pemasok, masyarakat, dan bahkan juga generasi 

mendatang); 

3. Improvements goals (tujuan-tujuan pengembangan manajerial dan 

bisnis) dalam perusahaan tidak didasarkan pada kebutuhan 

stakeholders; 

4. Tidak ada sistem yang dapat diandalkan yang dapat merinci sasaran-

sasaran pada tingkat manajemen puncak hingga level di bawahnya 

secara efektif, yang pada dasarnya merupakan alat aktualisasi strategi 

dan pengembangan bisnis; 

5. Karyawan (employes) kurang mempunyai rasa memiliki terhadap 

perusahaan. Ini tentunya sangat berpengaruh terhadap efektivitas 

Balanced Scorecard karena Balanced Scorecard sesungguhnya 

membutuhkan peran serta seluruh individu dalam seluruh lini 

organisasi. Agar karyawan mempunyai rasa memiliki yang tinggi 

terhadap perusahaan demi keberhasilan implementasi Balanced 

Sscorecard, maka perusahaan perlu menempuh langkah-langkah 

konkret, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada karyawan 

untuk turut memiliki saham perusahaan (emlpoyee stock allocation). 

 

2.6 Keunggulan dan Kelemahan Balanced Scorecard 

2.6.1 Keunggulan Balanced Scorecard 

 Adanya kontroversi mengenai kurang sempurnanya alat ukur yang 

digunakan untuk menilai kinerja sebuah perusahaan, usulan digunakannya 

Balanced Scorecard merupakan suatu solusi yang perlu mendapat perhatian. 

Balanced Scorecard memiliki keistimewaan dalam hal cakupan pengukuran yang 

lengkap dengan mempertimbangkan kinerja keuangan  dan nonkeuangan, 
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kualitatif dan kuantitatif, atau ukuran yang bersifat objektif dan subyektif. Dan 

yang menarik dalam Balanced Scorecard tidak hanya mengukur hasil akhir 

(outcome) tapi juga aktivitas-aktivitas penentu hasil akhir. Dengan ukuran yang 

komprehensif diharapkan bahwa Balanced Scorecard dapat menilai berbagai 

aspek yang berkaitan dengan prestasi sebuah perusahaan dengan seimbang dan 

adil. 

Penggunaan Balanced Scorecard memungkinkan seorang manajer dapat 

menyoroti perusahaan dalam empat perspektif alat ukur yang memungkinkan 

untuk menilai perusahaan secara lengkap. Dengan ukuran empat perspektif ini, 

pergeseran fungsi obyektif perusahaan dapat memaksimalisasi kesejahteraan 

pemegang saham ke maksimalisasi kesejahteraan pelanggan dapat tercermin 

dalam balanced scorecard. Kepuasan pelanggan hanya dapat dipenuhi dengan 

produk berkualitas andal, penyerahan tepat waktu, pelayanan purnajual yang 

memuaskan dan harga yang bersaing. 

Keunggulan Balanced Scorecard dibandingkan dengan pengukuran 

kinerja tradisional adalah (Bambang Hariadi. M,Ec.,409): 

1. Tolak ukur operasional dan keuangan yang digunakan dalam alat ukur 

tradisional untuk mengukur barbagai aktivitas perusahaan pada 

umumnya bersifat bottom-up. Sebaliknya, empat perspektif dalam 

balanced scorecard disusun dengan landasan yang jelas, berkiblat 

pada tujuan-tujuan strategik dan situasi persaingan. Fokus balanced 

scorecard yang ditujukan hanya pada beberapa indikator kunci 

membantu manajer untuk memusatkan perhatian pada misi dan visi 

strategi. 

2. Pengukuran kinerja tradisional hanya melaporkan apa yang telah 

terjadi pada periode yang lalu tanpa berusaha menunjukkan bagaimana 

para manajer dapat memperbaiki kinerja pada periode berikutnya, 

sebaliknya Balanced Scorecard berfungsi sebagai keberhasilan 

perusahaan pada masa kini dan masa yang akan datang. 

3. Informasi pengukuran kinerja tradisional terpecah-pecah dan terisolasi 

dibandingkan dengan informasi yang diungkapkan oleh himpunan 
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tolak ukur dalam balanced scorecard yang menawarkan keseimbangan 

antara tolak ukur keuangan seperti laba operasional, dan tolak ukur 

operasional.  

Keunggulan pendekatan Balanced Scorecard dalam sistem perencanaan 

strategik adalah mampu menghasilkan rencana strategik yang memiliki 

karakteristik (Mulyadi) sebagai berikut: 

Komprehensif 

Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam 

perencanaan strategik, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif 

keuangan, meluas ke tiga perspektif yang lain : customers, proses bisnis intern, 

serta pembelajaran dan perumbuhan. Perluasan perspektif rencana strategik ke 

perspektif nonkeuangan tersebut menghasilkan manfaat berikut ini: 

a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipatganda dan berjangka 

panjang. 

b. Memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang 

kompleks. 

Koheren 

Balanced Scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan 

sebab akibat (causal relationship) di antara berbagai sasaran strategik yang 

dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan 

perspektif non keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran 

keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Seimbang 

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. 

Terukur 

Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh 

sistem tersebut. Balanced Scorecard mengukur sasaran-sasaran strategik yang 

sulit untuk diukur. Sasaran-sasaran strategik di perspektif customers, proses bisnis 

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak 
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mudah diukur, namun dalam pendekatan Balanced Scorecard, sasaran di ketiga 

perspektif nonkeuangan tersebut ditentukan ukurannya agar dikelola, sehingga 

dapat diwujudkan. Dengan demikian, keterukuran sasaran-sasaran strategik di 

ketiga perspektif tersebut menjanjikan perwujudan berbagai sasaran strategi 

nonkeuangan, sehingga kinerja keuangan dapat berlipatganda dan berjangka 

panjang. 

 

2.6.2 Kelemahan Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja perusahaan 

mempunyai beberapa kelemahan seperti yang ditulis Anthony dan Govindarajan 

(1998, 468) adalah sebagai berikut : 

Poor correlation between nonfinancial measures and results 

Lemahnya hubungan antara ukuran nonkeuangan dengan hasil, dengan 

kata lain bahwa tidak ada garansi bahwa profitabilitas dimasa yang akan datang 

akan mengikuti hasil yang dicapai pada bidang nonkeuangan. Hal ini menjadi 

masalah karena adanya asumsi bahwa profitabilitas masa depan mengikuti dari 

pencapaian setiap pengukuran Scorecard. 

Fixation on financial results. 

Ketetapan pada hasil finansial, pada umumnya para manajer merasa 

tertekan dengan kinerja keuangan perusahaan mereka terlebih dengan adanya 

tekanan dari pemegang saham (share holders). Tekanan-tekanan yang terjadi ini 

lama kelamaan akan menjadi berlebihan dan menimbulkan ketidakpastian 

terhadap pengukuran finansial. Ditambah dengan tekanan yang terjadi hasil dari 

pengukuran balanced scorecard yang sedikit hubungannya dengan program 

insentif. Pada  hal, manajer seringkali dinilai dari kinerja keuangannya. Hal ini 

akan mengacaukan kesesuaian tujuan (goal congruence) yang menyebabkan 

manajer lebih peduli terhadap kinerja keuangan. 

Nomechanism for improvement. 

Tidak ada mekanisme untuk perbaikan, salah satu kelemahan yang paling 

menonjol dari balanced scorecard adalah perusahaan tidak dapat mencapai 

“strech goals” jika perusahaan tidak mempunyai mekanisme perbaikan. Untuk 
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mencapai “strech goals” ini sebuah perusahaan harus fleksibel, atau memiliki 

inovasi proses bisnis yang lebih baik. Seorang eksekutif manajer akan memilih 

mana skenario yang cocok dan menentukan fleksibelitasnya kemudian 

mengembangkan beberapa pengukuran yang diperkirakan dapat membantu 

perusahaan mencapai skenario tersebut. Sayangnya untuk mencapai skenario ini 

perusahaan memerlukan perubahan yang lengkap dan pada umumnya perusahaan 

tidak mempunyai mekanisme untuk melakukan perubahan tersebut. 

Perubahan yang terjadi memerlukan perubahan budaya perusahaan dan 

juga adanya penambahan sumberdaya, dan perubahan tersebut tidak dapat terjadi 

hanya dalam satu hari. Jadi tanpa adanya metode untuk perbaikan. Perubahan 

tidak akan terjadi tanpa peduli sebagus apa strech goal yang dimiliki. 

Measures are not updated 

Pengukuran tidak update, banyak perusahaan yang tidak memiliki 

mekanisme yang formal untuk melakukan updating pengukuran untuk meluruskan 

perubahan-perubahan dalam strategi. Hasilnya, perusahaan masih membuat 

pengukuran berdasarkan strategi yang lalu atau yang lama. 

Measurement overload. 

Pengukuran berlebihan (overload), terlalu banyaknya pengukuran akan 

menyebabkan manajer kehilangan fokus dan cenderung akan melakukan banyak 

hal dalam satu waktu. 

Difficulty in establishing trade offs. 

Kesulitan dalam mmembuat trade offs, beberapa perusahaan 

menggabungkan pengukuran keuangan dan nonkeuangan dalam satu laporan, dan 

memberi masing-masing laporan dengan bobot. Tetapi kebanyakan Balanced 

Scorecard tidak memperbaiki bobot pada ukuran tersebut. Jika bobot tersebut 

tidak tersedia maka akan sulit untuk membuat trade offs antara ukuran keuangan 

dan nonkeuangan. 

 

 

 


