
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Pengukuran Kinerja Perusahaan 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja didesain dan ditetapkan untuk menjangkau dan mendorong 

organisasi agar mencapai tujuan-tujuan strateginya. Misalnya, tujuan strategi 

adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengukuran adalah berdasarkan 

banyaknya keluhan pelanggan. 

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

“Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, 

kemampuan kerja”   

 

Sedangkan Pengertian kinerja menurut Vincent Gaspersz (2006 : 88) : 

“Kinerja adalah pengendalian perubahan-perubahan perilaku dalam 

organisasi untuk mengeksakusi atau melaksanakan strategi”. 

 

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk 

sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari seluruh organisasi pada suatu 

periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau 

yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas manajemen dan semacamnya. 

 

2.1.2 Pengertian Kinerja Perusahaan 

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama 

periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang 

dimiliki. 

 Kinerja sebagai kata benda mengandung arti “thing done” (sesuatu hasil 

yang telah dikerjakan). Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang 



 

dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan 

etika. 

 Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan 

yang telah dilaksanakan pada suatu periode waktu tertentu. 

 

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

Penilaian kinerja yang digunakan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya dan untuk merangsang serta menegaskan perilaku yang semestinya 

diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, 

baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik 

Tujuan utama penilaian kinerja menurut Robert Anthony dan Vijay 

Govindarajan yang dialih bahasakan oleh Kurniawan Tjakrawala (2001:353) 

adalah : 

“Tujuan dari penilaian kinerja adalah pelaksanaan strategi. Dalam 

menyusun sistem seperti ini, manajemen senior memilih pengukur yang 

paling mewakili strategi perusahaan.” 

 

Dari laporan keuangan dapat dilihat performa suatu perusahaan, kondisi 

keuangan dan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu. Hal-hal itu dapat 

diketahui dengan melakukan analisis laporan keuangan. Dari hasil analisis laporan 

keuangan dapat dilihat prestasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Kinerja suatu perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan 

menjadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemakai laporan keuangan. Oleh 

karena itu manajer harus berusaha meningkatkan kinerjanya. Dengan analisis 

laporan keuangan dapat dinilai sejauh mana kinerja perusahaan. Informasi 

tersebut akan berguna untuk pengambilan keputusan. Kinerja keuangan 

perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama 

bagi para stakeholders. Oleh karena itu manajemen harus selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu.  



 

Manfaat penilaian kinerja menurut Abdul Halim (2000:208) adalah : 

a. Mengelola operasi orgainsasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

personil secara maksimum. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan 

personil, seperti : promosi, transfer, dan pemberhentian. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil 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. 

 

Umumnya output dari hasil pengukuran kinerja berupa sebuah laporan 

yang disebut laporan kinerja. Laporan kinerja yang dimaksud adalah laporan 

keuangan yang dianggap telah mewakili seluruh aspek. 

Adapun manfaat penilaian kinerja menurut Sony Yuwono (2004 ; 29) : 

Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk : 

a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa 

perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam 

organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. 

b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata 

rantai pelanggan dan pemasok internal. 

c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upayaupaya 

pengurangan terhadap pemborosan tersebut. 

d. Membuat suatu tujuan strategi yang biasanya kabur menjadi lebih konkret 

sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi 

reward atas perilaku yang diharapkan tersebut. 

 

 

 

 



 

2.2 Sistem Pengukuran Kinerja Secara Tradisional dengan Berbasis pada 

Aspek Keuangan 

Pengukuran kinerja secara tradisional menekankan pada pengukuran 

keuangan yaitu melalui analisis laporan keuangan bersangkutan. Laporan 

keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban atas sumber daya yang telah 

diinvestasikan para pemegang saham kedalam perusahaan. 

 

2.2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan digunakan untuk pengukuran kinerja perusahaan 

berdasarkan perspektif keuangan, pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan 

cara menganalisis laporan keuangan perusahaan yaitu dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan. 

Pengertian laporan keuangan Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:225) : 

“Laporan Keuangan menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.” 

 

Menurut B.N. Marbun (2003:150) : 

“Laporan yang berisi data tentang keuangan perusahaan yang terdiri dari 

neraca, perhitungan laba-rugi, sumber dana dan penggunaanya”. 

  

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut. 

 

2.2.1.1 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

 Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, 

laporan keuangan bank konvensional terdiri atas: 

a. Neraca 

b. Laporan Laba Rugi  

c. Laporan Arus Kas 

 



 

d. Laporan Perubahan Ekuitas 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

Hal tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut: 

a. Neraca 

Neraca adalah laporan tentang posisi keuangan bank pada tanggal tertentu 

seperti yang tertera dalam neraca. Jadi, kondisi yang dijelaskan dalam neraca 

adalah kondisi pada tanggal tertentu. 

b. Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi merupakan akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan 

pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan atau 

tahunan.  

c. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menggambarkan perputaran uang (kas dan bank) selama 

periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas terdiri dari 

kas yang berasal dari kegiatan operasional, kas yang berasal dari kegiatan 

investasi dan kas yang berasal dari kegiatan pendanaan. 

d. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan modal, saldo laba dan 

agio/disagio. Laporan ini menggambarkan saldo dan perubahan hak pemilik 

yang melekat pada perusahaan. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan umum tentang perusahaan, 

kebijakan akuntansi yang dianut dan penjelasan tiap-tiap akun neraca dan laba 

rugi.  

 

2.2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Fungsi laporan keuangan berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai alat pertanggungjawaban pengelolaan 

perusahaan oleh pengurus perusahaan selain itu laporan keuangan juga berfungsi 

untuk memprediksi harga saham, memprediksi arus kas dan alat pengambilan 

keputusan masa depan. 



 

Sebagai alat pertanggungjawaban, laporan keuangan wajib disampaikan 

kepada pemilik. Namun dengan semakin besar keterlibatan pihak lain, maka 

laporan keuangan menjadi bagian penting informasi kepada pihak lain non 

pemilik, seperti kreditor, supplier, pemerintah, karyawan dan lain sebagainya.  

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Selain itu, laporan keuangan juga dapat menurunkan information 

asymmetry yaitu kondisi di mana informasi yang dimiliki oleh satu pihak lebih 

banyak dibandingkan dengan pihak lainnya. Informasi tentang perusahaan yang 

dimiliki oleh Direksi lebih banyak ketimbang informasi yang dimiliki oleh 

pemilik, sehingga dengan adanya laporan keuangan, informasi akan tersebar 

secara merata antara pengelola dan pemilik perusahaan 

 

2.2.2 Analisis Rasio dalam laporan Keuangan 

Analisis rasio dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan 

rentabilitas karena rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain. Dengan analisis rasio ini akan 

dapat dijelaskan dan digambarkan kepada penganalisis mengenai baik buruknya 

kondisi keuangan perusahaan. 

Menurut Henry Simamora (1999 ; 357) : 

“Analisis rasio adalah merupakan suatu cara penting untuk menyatakan 

hubungan-hubungan yang bermakna diantara komponen-komponen dari 

laporan-laporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 

keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses pengambilan 

keputusan yang tepat”. 

 

Rasio-rasio yang diukur tersebut haruslah mempunyai pembanding. Dalam 

hal ini, membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi keuangan dan hasil 

operasi perusahaan pada tahun yang lampau. 

 

 



 

 

Menurut Husein Umar (2004 : 205) : 

“Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan atau 

kinerja keuangan suatu perusahaan baik pada saat sekarang maupun masa 

datang” 

 

Analisis rasio keuangan berguna untuk menentukan kesehatan atau kinerja 

keuangan suatu perusahaan baik pada saat sekarang maupun masa datang. Ada 

beberapa analisis rasio untuk menilai keuangan suatu perusahaan. 

Ada beberapa analisis rasio untuk menilai keuangan suatu perusahaan 

yang dijabarkan antara lain sebagai berikut : 

a. Rasio Likuiditas 

b. Rasio Solvabilitas 

c. Rasio Profitabilitas 

d. Rasio Aktivitas 

 

Hal tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut: 

a. Rasio Likuiditas 

1) Current Ratio = 
Lancar Hutang

Lancar Aktiva
         

 

Rasio ini menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban lancar 

dengan aktiva lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar 

dengan hutang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk 

beberapa kali atau dalam bentuk persentase. Apabila current rasio ini 

mencapai 1:1 atau 100%, berarti aktiva lancar dapat menutupi semua 

hutang lancar. Rasio lancar yang lebih aman adalah jika berada di atas 1:1 

atau di atas 100% yang artinya aktiva lancar lebih besar daripada jumlah 

hutang lancar. 

 

 

 



 

2) Quick Ratio = 
Lancar Hutang

 Persediaan-Lancar Aktiva
 

 

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid 

mampu menutupi hutang lancar dengan tidak memperhitungkan 

persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk 

direalisir menjadi uang kas, oleh karena itu semakin besar rasioini semakin 

baik. Hasil rasio ini tidak harus selalu 100% atau 1:1. 

 

b. Rasio Solvabilitas 

1) Rasio Hutang atas Modal = 
Modal

Hutang Total
 

                                     

Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Semakin kecil rasionya 

semakin baik untuk keamanan pihak luar. Rasio terbaik jika jumlah modal 

lebih besar daripada jumlah hutang atau minimal sama. 

 

2) Rasio Hutang atas Aktiva = 
Aktiva Total

Hutang Total
 

                               

Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. 

Semakin besar rasionya maka akan lebih aman (solvable). Bisa juga 

dibaca berapa porsi hutang dibandingkan dengan aktiva. Perusahaan dapat 

dikatakan aman bila porsi hutang lebih kecil dari aktiva. 

 

c. Rasio Profitabilitas 

1) Profit Margin = 
BersihPenjualan 

PajakSetelah Bersih  Laba
 

                                        

Rasio ini menunjukan profit setelah pajak per Rupiah penjualan, yang 

dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat 

kepada besarnya laba usaha dalam hubungannya dengan penjualan. 

 

 



 

2) Return on equity = 
Equity

EAT
 

 

Return on equity dapat diartikan dengan mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham 

perusahaan.  

 

3) Return On Investment = 
Assets Total

Pajak SebelumBersih  Laba
   

 

Rasio ini mencerminkan kemampuan manajement didalam mengatur 

aktiva-aktiva seoptimal mungkin sehingga dapat dicapai laba bersih yang 

diinginkan. 

 

d. Rasio Aktivitas 

1) Receivable Collection Period = 
DayPerSales

sReceivable
 

Rata-rata umur piutang melihat berapa lama yang diperlukan untuk 

melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin pendek 

rasionya semakin baik 

2) Total Asset Turn Over =
AssetTotal

Sales
 

Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume 

penjualan, dengan kata lain, seberapa jauh kemampuan semua aktiva 

menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. 

 

2.3 Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan Balanced Scorecard 

Untuk mengetahui performa perusahaan secara komprehensif, kinerja 

perusahaan harus diukur berdasarkan kinerja keuangan dan non keuangan. 

Penilaian tersebut didesain untuk menilai seberapa baik aktivitas yang berhasil 

oleh perusahaan.  

 



 

Peningkatan kinerja perusahaan diupayakan antara lain agar dapat 

memenangkan persaingan. Banyak perusahaan yang mengubah sistem 

pengukuran kinerja perusahaannya dengan menambahkan ukuran-ukuran non 

keuangan dan memperkuat strategi bersaing. Sistem pengukuran yang 

mendasarkan pada kinerja keuangan dan non keuangan dikembangkan oleh 

bidang akuntansi manajemen adalah pengukuran dengan pendekatan balanced 

scorecard. 

 Balanced scorecard merupakan suatu pendekatan yang sistemetika untuk 

mengukur kinerja dan dapat mencerminkan berbagai aktivitas dan tingkat 

organisasi yang serta dapat mengetahui bagaimana efektivitas operasi perusahaan. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengukuran kinerja menggunakan 

balanced scorecard dikatakan efektif apabila keseimbangan antara kinerja 

keuangan dan non keuangan terjadi sehingga menyebabkan hubungan sebab 

akibat yang dapat dinyatakan dengan suatu urutan pernyataan jika-maka (if-then).  

 Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh Peter R. 

Yosi (1996 : 130) mengemukakan contoh keterkaitan antara meningkatnya 

aktivitas pelatihan penjualan kepada para tenaga penjual dengan peningkatan 

keuntungan dapat ditentukan melalui urutan hipotesa sebagai berikut : 

“Jika kami meningkatkan pelatihan kepada pekerja mengenai produk, 

maka mereka akan menjadi lebih mengenal jajaran produk yang akan 

dijual; jika pekerja telah mengenal produk, maka efektivitas penjualan 

meningkat, maka marjin rata-rata produk yang dijual akan meningkat”. 

 

2.3.1 Pengertian Balanced Scorecard 

Suatu pengukuran yang cepat dan komperhensif mengenai gambaran 

perusahaan termasuk didalamnya pengukuran keuangan yang merupakan hasil 

dari keputusan dan tindakan yang telah diambil, dilengkapi pula dengan 

pengukuran operasional pada kepuasan pelanggan, proses bisnis dalam 

perusahaan dan aktivitas dalam pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan–

pengukuran operasional membawa kepada kinerja keuangan yang akan datang. 

 

 



 

Menurut Sony Yuwono (2004 : 8) : 

“Balanced Scorecard adalah suatu sistem manajemen, pengukuran, dan 

pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komperhensif dapat 

memberikan pemahaman kepada manajer tentang performance bisnis. 

Balanced Scorecard juga memberikan kerangka berpikir untuk 

menjabarkan strategi perusahaan kedalam segi operasional”. 

 

Menurut Mulyadi (2001:1) : 

“Balanced Scorecard merupakan alat manajemen kontemporer yang 

digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam 

melipatgandakan kinerja keuangan” 

 

Menurut Amin Widjaja Tunggal  (2005:1) : 

“Balanced Scorecard adalah kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi 

yang diturunkan dari strategi perusahaanyang mendukung strategi 

perusahaan secara keseluruhan” 

 

Adapun pengertian Balanced Scorecard menurut Vincent Gaspersz 

(2006:1) adalah : 

“Balanced Scorecard adalah suatu metodologi penilaian kinerja yang 

berorientasi pada pandangan strategis ke masa depan” 

 

Balanced Scorecard menambahkan ukuran kinerja non keuangan, seperti 

kepuasan pelanggan, produktivitas dan cost-effectiveness proses bisnis internal, 

dan pembelajaran dan pertumbuhan. Hal ini membuat para eksekutif dipacu untuk 

memperhatikan dan melaksanakan usaha yang merupakan pemacu sesungguhnya. 

Dengan menggunakan Balanced Scorecard, manager puncak dapat mengukur 

bagaimana efektifnya unit usaha mereka dalam menciptakan nilai untuk 

pelanggan sekarang dan yang akan datang, memperkuat kapasitas internal dan 

melakukan investasi dalam sumber daya manusianya, sistem dan prosedur yang 

diperlukan untuk memperbaiki kinerja yang akan datang. 

 

 



 

Bila ketiga perspektif non finansial (pelanggan, proses bisnis internal, 

pembelajaran dan pertumbuhan) dilaksanakan dengan baik maka dalam jangka 

panjang akan berefek baik perspektif finansial karena ketiga aktivitas operasional 

tersebut merupakan pemicu yang menentukan hasil di masa yang akan datang.  

 

2.3.2 Konsep Balanced Scorecard 

 Balanced scorecard merupakan suatu metode penilaian kinerja perusahaan 

yang diciptakan oleh Kaplan dan Norton, yang mencakup empat perspektif : 

keuangan, pelaggan, proses bisnis internal, dan proses pembelajaran dan 

pertumbuhan. Kata “balanced” dalam balanced scorecard berarti bahwa dalam 

pengukuran kinerja harus terdapat keseimbangan (balance) antara ukuran 

keuangan dan ukuran nonkeuangan. 

 Menurut Sony Yuwono (2004:10), dari keempat perspektif tersebut dapat 

dilihat bahwa balanced scorecard dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan pokok : 

1. Bagaimana penampilan perusahaan dimata para pemegang saham        

(perspektif keuangan). 

2. Bagaimana pandangan para pelanggan terhadap perusahaan (perspektif 

pelanggan). 

3. Apakah perusahaan dapat melakukan perbaikan dan menciptakan nilai secara 

berkesinambungan? (perspektif proses internal). 

4. Apa perusahaan harus terus menerus melakukan perbaikan dan menciptakan 

nilai secara berkesinambungan (perspektif pembelajaran dan pertumbuhan). 

 

Balanced scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis atau 

operasional. Perusahaan yang inovatif mengunakan scorecard sebagai sebuah 

sistem manajemen strategis, untuk mengelola strategi jangka panjang. Perusahaan 

menggunakan fokus pengukuran scorecard untuk menghasilkan berbagai proses 

manajemen penting, antara lain : 

 

 



 

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. 

Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi perlu dijabarkan dalam 

tujuan dan sasaran. Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh 

perusahaan di masa mendatang. Untuk mewujudkan kondisi yang digambarkan 

dalam visi, perusahaan perlu merumuskan strategi. Tujuan ini menjadi salah satu 

landasan bagi perumusan strategi untuk mewujudkannya. Dalam proses 

perencanaan strategik, tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategik 

dengan ukuran pencapaiannya. Untuk menetapkan berbagai tujuan keuangan, tim 

manajemen eksekutif senior harus mempertimbangkan apakah harus 

menitikberatkan kepada pertumbuhan pendapatan dan pasar, profitabilitas atau 

menghasilkan arus kas. Khusus untuk perspektif pelanggan, tim manajemen harus 

menyatakan dengan jelas pelanggan dan segmen pasar yang diputuskan untuk 

dimasuki. Setelah tujuan keuangan dan pelanggan telah ditetapkan kemudian 

mengidentifikasi berbagai tujuan dan ukuran proses bisnis internal. Balanced 

scorecard menekankan pada proses yang paling penting bagi tercapainya kinerja 

yang terbaik bagi pelanggan dan pemegang saham. Identifikasi semacam ini 

sering menghasilkan proses internal baru yang harus dikuasai dengan 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. 

 

2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan tujuan serta ukuran strategis. 

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. Balanced scorecard memperlihatkan kepada setiap 

karyawan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi 

keinginan pemegang saham dan konsumen karena tujuan tersebut membutuhkan 

kinerja karyawan yang baik. Balanced scorecard menunjukkan strategi yang 

menyeluruh yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu : 



 

a. Comunicating and educating (mengkomunikasikan dan mendidik). 

b. Setting Goals (menetapkan tujuan). 

c. Linking Reward to Performance Measures (mengaitkan imbalan dengan                 

ukuran kinerja). 

 

3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif 

strategis. 

  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 tahunan, yang jika berhasil dicapai akan mengubah perusahaan. 

Sasaran-sasaran tersebut harus mencerminkan adanya perubahan dalam kinerja 

unit bisnis. Perencanaan dan proses menejemen penetapan sasaran memungkinkan 

perusahaan untuk : 

a. Mengukur hasil jangka panjang yang ingin dicapai. 

b. Mengidentifikasi mekanisme dan mengusahakan sumberdaya untuk mencapai 

hasil tersebut. 

c. Menetapkan tonggak-tonggak jangka pendek dari ukuran keuangan dan non-

keuangan scorecard. 

 

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. 

  Proses yang terakhir ini adalah proses yang paling inovatif dan merupakan 

aspek yang paling penting dari seluruh proses manajemen scorecard. 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 perubahan itu sendiri. 

Balanced scorecard yang baik harus mencerminkan bauran antara 

pengukuran dengan hasil yang diperoleh dan pengukuran antara pemicu kinerja. 

Pengukuran atas hasil yang diperoleh tidak menunjukkan bagaimana hasil tersebut 

diperoleh dan tidak memberikan indikasi awal apakah strategi perusahaan 

dilaksanakan dengan sukses atau tidak.  Sebaliknya, pengukuran atas pemicu 



 

kinerja, misalnya waktu siklus produksi atau tingkat kerusakan dalam produksi, 

hanya memberikan informasi apakah perusahaan dapat mencapai perbaikan 

operasional tersebut berdampak pada peningkatan usaha maupun kinerja 

keuangan. Idealnya suatu organisasi tidak hanya mempertahankan kinerja relatif 

yang ada, akan tetapi akan memperbaiki secara terus menerus. Perbaikan secara 

terus menerus hanya dapat dicapai apabila perusahaan melibatkan mereka yang 

langsung terkait dalam proses bisnis internal. 

Balanced scorecard yang dirancang dengan empat perspektif 

menghendaki keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, 

antara hasil yang diinginkan dan driver performasi hasil tersebut. 

Upaya penyeimbangan tersebut akan menyangkut pihak-pihak di dalam 

dan di luar organisasi yang dijadikan tolok ukur guna mengimbangi scorecard 

yang berdimensi ukuran profitabilitas. Biasanya tolok ukur yang dikembangkan 

adalah aspek customer satisfaction dan employee retention. Peningkatan sales 

ataupun penurunan cost tidak ada artinya apabila akan menimbulkan 

ketidakpuasan di mata konsumen yang pada akhirnya menurunkan tingkat 

loyalitas para pelanggan.  

 

2.3.3 Balanced Scorecard Sebagai Sebuah Sistem Manajemen 

Walaupun hampir semua perusahaan benar-benar memiliki bermacam-

macam ukuran finansial dan non finansial, banyak diantaranya menggunakan 

ukuran non finansial hanya untuk beberapa perbaikan lokal, pada operasi lini 

depan dan yang berlangsung berhadapan dengan pelanggan. Perusahaan tersebut 

menggunakan ukuran kinerja finansial dan non finansial hanya untuk umpan balik 

taktis dan pengendalian berbagai operasi jangka pendek. 

Balanced Scorecard menekankan bahwa semua ukuran finansial dan non 

finansial harus menjadi bagian sistem informasi untuk para pekerja di semua 

tingkat perusahaan. Tujuan dan ukuran Balanced Scorecard lebih dari sekedar 

sekumpulan ukuran kinerja finansial dan non finansial khusus, semua tujuan dan 

ukuran ini diturunkan dari suatu proses atas ke bawah (top down) yang digerakkan 

oleh misi dan strategi unit bisnis. 



 

Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi unit bisnis ke dalam 

berbagai tujuan dan ukuran. Balanced Scorecard menyatakan adanya 

keseimbangan antara berbagai ukuran eksternal para pemegang saham dan 

pelanggan, dengan berbagai ukuran internal proses bisnis penting, inovasi, serta 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

Balanced Scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis dan 

operasional perusahaan yang inovatif menggunakan Scorecard sebuah sistem 

manajemen strategis, untuk mengelola strategi jangka panjang. Menurut Robert S. 

Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh Peter R. Yosi Pasla 

(2000:9) penerapan Balanced Scorecard dalam perusahaan dapat menghasilkan 

berbagai proses manajemen penting sebagai berikut: 

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi 

2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis 

3. Merencanakan, menetapkan sasaran dan menyelaraskan berbagai inisiatif 

strategi 

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. 

Gambar 2.1 

Balanced Scorecard sebagai Suatu Kerangka Kerja Tindakan Strategis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh Peter R. Yosi Pasla 
(2000:11) 

Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi 

- memperjelas misi 

- menghasilkan konsensus 

Mengkomunikasikan dan menghubungkan 

- mengkomunikasikan dan mendidik 

- menetapkan tujuan 

- mengaitkan imbalan dengan ukuran 

kinerja tonggak 

Merencanakan dan menetapkan sasaran 

- menetapkan sasaran 

- memadukan inisiatif strategi 

- mengalokasikan sumber daya 

- menetapkan tonggak penting 

Balanced 

Scorecard 

Umpan balik dan pembelajaran strategi 

- mengartikulasikan visi bersama 

- memberikan umpan balik strategis 

- memfasilitasi tinjauan ulang dan pembelajaran strategi 



 

2.3.4 Keunggulan Sistem Pengukuran Kinerja Balanced Scorecard 

Adapun keunggulan pendekatan Balanced Scorecard dalam sistem 

perencanaan strategik menurut Mulyadi adalah mampu menghasilkan rencana 

strategi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Komprehensif 

Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam 

perencanaan strategik, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif 

keuangan, meluas ketiga perspektif yang lain : perspektif pelanggan, perspektif 

proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut 

Mulyadi (2001:19), perluasan perspektif rencana strategik ke perspektif non 

keuangan tersebut menghasilkan manfaat berikut ini : 

Menjanjikan kinerja keuangan yang belipat ganda dan berjangka panjang 

Memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. 

Kekomprehensifan sasaran strategik merupakan respon yang pas untuk 

memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Jika sasaran strategik hanya 

diarahkan ke perspektif keuangan, lingkup rencana strategik yang dihasilkan dari 

sistem perencanaan strategik akan terlalu sempit, sehingga tidak memadai untuk 

menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks. 

 

2. Koheren 

Balanced Scorecard mewajibkan personil untuk membangun hubungan 

sebab akibat (causal relationship) diantara berbagai sasaran strategik yang 

dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan 

dalam perspektif keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran 

keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pada akhirnya 

semua sasaran strategik di berbagai perspektif keuangan harus bermuara di 

sasaran strategik di perspektif keuangan, karena pada hakikatnya organisasi 

perusahaan adalah institusi pencipta kekayaan. Oleh karena itu, semua 

kegiatannya harus dapat menghasilkan tambahan kekayaan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Kekoherenan juga berarti dibangunnya hubungan sebab 

akibat antara keluaran yang dihasilkan sistem perumusan strategik dengan 



 

keluaran yang dihasilkan sistem perencanaan strategik. Sasaran strategik yang 

dirumuskan dalam sistem perencanaan strategik merupakan penerjemahan visi, 

tujuan dan strategi yang dihasilkan sistem perumusan strategik. 

 

3. Seimbang 

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. 

Adanya sifat keseimbangan dalam Balanced Scorecard maka dapat menghasilkan 

nilai yang berlipat ganda dan berjangka panjang. 

 

4. Terukur 

Sasaran Strategik di perspektif pelanggan, perspektif proses internal, 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah 

di ukur. Namun dalam pendekatan Balanced Scorecard sasaran di ketiga 

perspektif non keuangan tersebut ditentukan ukurannya agar dapat dikelola 

sehingga dapat diwujudkan. Dengan demikian, keterukuran sasaran strategik di 

ketiga perspektif tersebut menjanjikan perwujudan berbagai sasaran strategik non 

keuangan, sehingga kinerja keuangan dapat berlipatganda dan berjangka panjang. 

 

2.4 Empat Perspektif dalam Balanced Scorecard 

Ada empat perspektif dalam Balanced Scorecard sesuai dengan yang 

diuraikan oleh Kaplan dan Norton yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berikut ini akan dibahas 

lebih mendalam ke empat perspektif Balanced Scorecard tersebut. 

 

2.4.1 Perspektif Keuangan 

Bagi sebagian besar perusahaan, tema keuangan berupa peningkatan 

pendapatan, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas, peningkatan 

pemanfaatan aktiva dan penurunan resiko dapat menghasilkan keterkaitan yang 

diperlukan diantara keempat perspektif Balanced Scorecard.  



 

Ukuran kinerja keuangan memberikan petunjuk apakah strategi 

perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak 

kepada peningkatan laba perusahaan. 

Tujuan keuangan mungkin sangat berbeda untuk setiap tahap siklus hidup 

bisnis. Teori strategi bisnis menawarkan beberapa strategi yang berbeda yang 

dapat diikuti oleh unit bisnis, dari pertumbuhan pangsa pasar yang agresif sampai 

kepada konsolidasi bisnis, keluar, dan likuidasi. Dalam hal ini Robert S. Kaplan 

dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh Peter R. Yosi Pasla (2000:42) 

menyederhanakan dan hanya mengidentifikasikan dalam tiga tahap yaitu : 

a. Bertumbuh 

b. Bertahan 

c. Menuai 

 

Hal tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bertumbuh 

Perusahaan yang sedang bertumbuh berada pada awal siklus hidup 

perusahaan. Mereka menghasilkan produk dan jasa yang memiliki potensi 

pertumbuhan. Untuk memanfaatkan potensi ini, mereka harus melibatkan 

sumber daya yang cukup banyak untuk mengembangkan dan meningkatkan 

berbagai produk dan jasa baru, membangun kemampuan operasi, 

menanamkan investasi dalam system, infrastruktur dan jaringan distribusi 

yang akan mendukung terciptanya global dan memelihara dan 

mengembangkan hubungan yang erat dengan pelanggan. 

Tujuan keuangan keseluruhan perusahaan dalam tahap pertumbuhan adalah 

presentasi tingkat pertumbuhan pendapatan dan tingkat pertumbuhan 

penjualan di berbagai bidang pasar sasaran, kelompok pelanggan dan 

wiilayah. 

b. Bertahan 

Sebagian besar unit bisnis dalam sebuah perusahaan mungkin berada pada 

tahap bertahan. Situasi dimana unit bisnis masih memiliki daya tarik dari 

penanam investasi dan investasi ulang, tetapi diharapkan mampu 

menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Proyek investasi akan 



 

lebih diarahkan untuk mengatasi berbagai kemacetan, perluasan kapasitas dan 

peningkatan aktivitas perbaikan yang berkelanjutan, dibanding investasi yang 

memberikan pengembalian modal dan pertumbuhan jangka panjang seperti 

yang dilakukan pada tahap pertumbuhan. 

Kebanyakan unit bisnis ditahap bertahan akan menetapkan tujuan financial 

yang terkait dengan profitabilitas. Tujuan seperti dapat dinyatakan dengan 

memakai ukuran yang terkait dengan laba akuntansi seperti laba operasi dan 

margin kotor. Ukuran yang digunakan untuk unit bisnis seperti menyelaraskan 

laba akuntansi yang dihasilkan dengan tingkat investasi yang ditanamkan, 

ukuran seperti tingkat pengembalian investasi, return on capital employed, dan 

nilai tambah ekonomis adalah contoh ukuran yang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja unit bisnis seperti ini. 

c. Menuai 

Sebagian unit bisnis akan mencapai tahap kedewasaan dalam siklus hidupnya, 

tahap dimana perusahaan ingin “menuai” investasi pada dua tahap 

sebelumnya. Dalam hal ini bisnis tidak lagi membutuhkan investasi yang 

besar (cukup untuk pemeliharaan peralatan dan kapabilitas, bukan perluasan 

dan pembangunan beberapa kapabilitas baru). 

Tujuan utama tahap menuai adalah memaksimalkan arus kas kembali ke 

korporasi. Tujuan keuangan keseluruhan untuk bisnis pada tahap menuai 

adalah arus kas operasi (sebelum depresiasi) dan penghematan berbagai 

kebutuhan modal kerja. 

Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh 

Peter R. Yosi Pasla (2000:44) untuk setiap strategi pertumbuhan, bertahan, dan 

menuai ada tiga tema finansial yang dapat mendorong penetapan strategi bisnis 

tersebut, yaitu: 

a. Bauran dan pertumbuhan pendapatan 

b. Penghematan biaya atau peningkatan produktivitas 

c. Pemanfaatan aktiva atau strategi investasi. 

 

 



 

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bauran dan pertumbuhan pendapatan 

Ukuran pertumbuhan pendapatan yang umumnya digunakan unit bisnis, yang 

berada dalam tahap pertumbuhan maupun menuai adalah tingkat pertumbuhan 

penjualan dan pangsa pasar untuk wilayah, pasar, dan pelanggan sasaran 

seperti produk baru, aplikasi baru, pelanggan dan harga baru, hubungan baru, 

bauran produk dan jasa baru, strategi penetapan harga baru. 

b. Penghematan biaya atau peningkatan produktivitas 

Dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pandapatan, mengurangi 

biaya satuan, meningkatkan bauran saluran dan mengurangi biaya operasi. 

c. Pemanfaatan aktiva atau strategi investasi 

Perspektif dapat mengidentifikasi faktor pendorong tertentu yang akan 

digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan aktiva. 

 

Analisa rasio keuangan yang digunakan dalam Balanced Scorecard sama 

dengan yang digunakan dalam pengukuran kinerja secara tradisional, yaitu : 

1) Rasio Likuiditas 

Current Ratio = 
sLiabilitie Current

Asset Current
  

 

Quick Ratio = 
sLiabilitie Current

Inventory - Asset Current
 

 

2) Rasio Solvabilitas atau Leverage 

DER = 
Equity Total

Debt Total
 

               

3) Rasio Rentabilitas (Profitabilitas) 

Profit Margin = 
Sales

EAT
 

             

Return on Equity = 
Equity

EAT
 

          



 

Return on Investment = 
Assets Total

EAT
 

       

4) Rasio Aktivitas 

Average Collection Period = 
day per Sales

sRecievable
 

 

               

2.4.2 Perspektif Pelanggan 

Perspektif Pelanggan memungkinkan perusahaan menyelaraskan berbagai 

ukuran penting seperti kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, dan profitabilitas 

dengan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. 

Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasilan 

tujuan finansial perusahaan.  

Perusahaan dapat memuaskan diri pada kapabilitas intenal, dengan 

mengandalkan kinerja produk dan inovasi teknologi. Tetapi perusahaan yang tidak 

memahami kebutuhan pelanggan akan memudahkan para pesaing untuk 

menyerang melalui penawaran produk dan jasa yang lebih baik dan sesuai dengan 

preferensi pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan sekarang ini berpindah fokus ke 

eksternal, kepada pelanggan. Jika ingin mencapai kinerja finansial jangka panjang 

yang hebat, setiap unit bisnis harus menciptakan dan memberikan produk dan jasa 

yang bernilai bagi pelanggan. 

Perusahaan harus mengidentifikasi berbagai segmen pasar, baik dalam 

populasi pelanggan yang ada saat ini maupun pelanggan potensial dan kemudian 

memilih segmen mana yang kemudian akan mereka masuki. Mengidentifikasi 

proposisi nilai yang akan diberikan kepada segmen sasaran menjadi kunci dalam 

pengembangan tujuan dan ukuran perspektif pelanggan. 

Terdapat lima tolok ukur dalam perspektif pelanggan menurut Robert S. 

Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh Peter R. Yosi Pasla 

(2000:59), yaitu : 

a. Pangsa Pasar 

b. Retensi Pasar 

 



 

c. Akuisisi Pelanggan 

d. Kepuasan Pelanggan 

 

Hal tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pangsa Pasar 

Mengukur seberapa besar proporsi segmen pasar tertentu yang dikuasai oleh 

perusahaan. Mengukur pangsa pasar dapat segera dilakukan apabila kelompok 

pelanggan sasaran atau segmen pasar sudah diketahui. 

b. Retensi Pasar 

Mengukur tingkat kemampuan perspektif dalam mempertahankan pelanggan 

lama selain memepertahankan pelanggan, banyak perspektif menginginkan 

dapat mengukur loyalitas pelanggan melalui presentase pertumbuhan bisnis 

dengan pelanggan yang ada saat ini. 

c. Akuisisi Pelanggan 

Mengukur kekuatan unit bisnis dalam menarik pelanggan baru. Perolehan 

pelanggan baru diukur dengan jumlah pembelian baru atau total penjualan 

untuk pembelian baru dalam segmen pasar yang dipilih perusahaan. 

d. Kepuasan Pelanggan 

Mengukur seberapa jauh para pelanggan merasa puas terhadap layanan 

perusahaan. Ukuran kepuasan pelanggan memberikan umpan balik mengenai 

seberapa baik perusahaan melaksanakan bisnis. 

e. Profitabilitas Pelanggan 

Perusahaan seharusnya menginginkan pelanggan yang lebih dari sekedar 

terpuaskan dan senang, mereka sudah selayaknya menginginkan pelanggan 

yanga memberikan keuntungan. Profitabilitas pelanggan mengukur besarnya 

keuntungan yang berhasil diraih perusahaan dari penjualan produk kepada 

para pelanggan. 

Semua ukuran tersebut dapat dikelompokan dalam suatu rantai hubungan 

sebab akibat (lihat gambar 2.2). Untuk menghasilkan dampak yang maksimum, 

setiap ukuran tersebut harus disesuaikan dengan kelompok sasaran yang 

diharapkan memberikan pertumbuhan dan profitabilitas yang besar. 



 

Gambar 2.2 

Perspektif Pelanggan-Ukuran Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pangsa Pasar Menggambarkan proporsi bisnis yang 

dijual oleh sebuah unit bisnis ditahun 

tertentu (dalam bentuk jumlah pelanggan, 

uang yang dibelanjakan atau volume 

satuan yang terukur) 

Akuisisi Pelanggan Mengukur dalam bentuk relatif atau 

absolut, keberhasilan unit bisnis dalam 

memenangkan pelanggan atau bisnis baru 

Kepuasan Pelanggan Menilai tingkat kepuasan atas kriteria 

kinerja didalam proporsi nilai 

Profitabilitas Pelanggan Mengukur keuntungan bersih yang 

diperoleh dari pelanggan atau segmen 

tertentu setelah menghitung berbagai 

pengeluaran yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut 

Sumber :  Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh Peter R. Yosi Pasla 
(2000:60) 

 

Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh 

Peter R. Yosi Pasla (2000:64), atribut yang dapat disajikan oleh perusahaan 

dibedakan menjadi : 

a. Atribut produk atau jasa 

b. Hubungan pelanggan 

c. Citra dan reputasi 

 

 

 

Pangsa Pasar 

 

Akuisisi Pelanggan 
 

Profitabilitas Pelanggan 
 

Referensi Pelanggan 

 

Kepuasan Pelanggan 



 

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Atribut produk atau jasa 

Mencakup fungsionalis produk atau jasa, harga, mutu. Terdapat perbedaan 

preferensi pelanggan, ada pelanggan yang menginginkan produk standar, 

pengiriman yang tepat waktu, tanpa kerusakan dan harga yang murah. Di lain 

pihak, ada pelanggan yang bersedia untuk membayar dengan harga tinggi 

untuk bentuk atau pelayanan khusus yang mereka pandang sangat penting. 

b. Hubungan pelanggan 

Dimensi hubungan konsumen mencakup penyampaian produk atau jasa 

kepada pelanggan yang meliputi dimensi waktu tanggap dan penyerahan, serta 

bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk dan jasa dari 

perusahaan yang bersangkutan. Hubungan yang baik dapat berarti kualifikasi 

sebagai pemasok yang disukai sehingga barang yang dipesan dapat dikirim 

langsung ke pabrik, tanpa harus melalui bagian penerimaan, pemeriksaan, 

pengangkutan dan pergudangan. 

c. Citra dan reputasi 

Dimensi citra dan reputasi menggambarkan faktor tak berwujud yang 

membuat pelanggan tertarik kepada suatu perusahaan. Sebagian perusahaan 

melalui pengiklanan dan mutu produk serta jasa yang diberikan, mampu 

menghasilkan loyalitas pelanggan jauh melampaui berbagai aspek produk dan 

jasa yang berwujud. 

Perusahaan yang berusaha mengeksploitasi citra dan reputasi menentukan 

sendiri pelanggan idealnya dan berusaha mempengaruhi perilaku pembelian 

pelanggan melalui citra yang diasosiasikan dengan pembelian produk 

perusahaan. 

Faktor yang dapat mendorong kepuasan pelanggan adalah : 

1. Waktu 

Waktu telah menjadi andalan dalam persaingan bisnis dewasa ini kemampuan 

memberikan tanggapan secara cepat dan terpercaya seringkali merupakan 

keahlian penting yang dibutuhkan untuk mendapatkan dan mempertahankan 

bisnis yang berharga dari pelanggan. 



 

Pentingnya tenggang waktu (lead time) bukan hanya untuk produk atau jasa 

saat ini. Sebagian pelanggan menilai tinggi para pemasok yang dapat 

memberikan aliran produk dan jasa secara berkesinambungan. Untuk segmen 

pasar seperti ini, tenggang waktu yang pendek dalam memperkenalkan produk 

dan jasa baru dapat menjadi faktor penting pendorong kinerja yang 

memuaskan pelanggan. 

2. Mutu 

Mutu merupakan dimensi persaingan penting dari dulu hingga saat ini. Dalam 

era persaingan bisnis mutu telah bergeser dari suatu keunggulan strategis 

menjadi suatu kebutuhan. Ukuran mutu antara lain adalah pengembalian 

produk oleh pelanggan, tuntutan garansi dan permintaan perbaikan. 

Mutu juga dapat mengacu kepada kinerja yang berkaitan dengan dimensi 

waktu. Ukuran pengiriman yang tepat waktu yang telah dibahas sebelumnya, 

sebenarnya adalah sebuah ukuran mutu kinerja perusahaan tehadap ketepatan 

jadwal pengiriman sesuai dengan yang dijanjikan. 

3. Harga 

Apapun strategi yang diterapkan sebuah unit bisnis, biaya rendah atau 

diferensiasi, pelanggan akan selalu menaruh perhatian terhadap harga yang 

dibayar untuk produk dan jasa yang diterima. Pelanggan yang sensitif 

terhadap harga, bagaimanapun juga akan menyukai para pemasok yang 

merupakan bukan harga rendah tetapi biaya yang rendah dalam menerima atau 

menggunakan produk atau jasa. 

 

2.4.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

Sebagian besar sistem pengukuran kinerja perusahaan yang ada 

memfokuskan kepada peningkatan proses saat ini. Dalam Balanced Scorecard 

disarankan agar para manager menentukan rantai nilai internal lengkap yang 

diawali dengan proses inovasi yaitu proses mengenali kebutuhan pelanggan saat 

ini dan yang akan datang serta mengembangkan pemecahan kebutuhan tersebut, 

dilanjutkan dengan proses operasi yaitu proses menyampaikan produk dan jasa 

saat ini kepada pelanggan dan diakhiri dengan layanan purna jual yang 



 

menawarkan layanan sesudah penjualan, yang memberi nilai tambah kepada 

produk dan jasa yang diterima pelanggan 

Pada perspektif proses bisnis internal, para manager melakukan 

identifikasi berbagai proses yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan 

dan pemegang saham. Perusahaan biasanya mengembangkan tujuan dan ukuran 

untuk perspektif ini setelah merumuskan tujuan dan ukuran untuk perspektif 

finansial dan pelanggan  

Proses penetapan tujuan dan ukuran perspektif proses bisnis internal inilah 

yang menjelaskan perbedaan antara Balanced Scorecard dengan sistem 

pengukuran kinerja tradisional. Sistem pengukuran kinerja tradisional 

memfokuskan diri kepada pengendalian dan peningkatan berbagai pusat 

pertanggungjawaban dan departemen perusahaan. Pengendalian operasi 

departemental bergantung secara eksklusif pada pengukuran finansial dan laporan 

varians bulanan mempunyai banyak keterbatasan. Untungnya, sebagian besar 

perusahaan besar dewasa ini telah bergerak jauh melampaui penggunaan analisa 

varians hasil finansial sebagai metode utama dalam melakukan evaluasi dan 

pengawasan. Perusahaan ini telah menambahkan ukuran mutu, hasil, dan lama 

siklus kepada pengukuran finansial. Sistem pengukuran kinerja yang lebih 

komprehensif ini tentunya merupakan peningkatan dari ketergantungan terhadap 

laporan varians bulanan, walaupun peningkatan kinerja yang diusahakan sistem 

ini masih untuk satu departemen saja dan bukan untuk proses bisnis secara 

keseluruhan. Kecenderungan akhir-akhir ini mendorong perusahaan melakukan 

pengukuran kinerja untuk berbagai proses bisnis, seperti pemenuhan pesanan, 

pembelian bahan baku serta perencanaan dan pengendalian produksi yang 

sekaligus mencakup berbagai departemen perusahaan. Biasanya ukuran biaya, 

mutu, hasil, dan waktu akan ditetapkan untuk berbagai proses tersebut di atas. 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.3 

Perspektif Proses Bisnis Internal-Model Rantai Nilai Generik 

 
                Proses Inovasi    Proses Operasi            Proses layanan purna jual 

 

 

 

 

 
Sumber :  Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh Peter R. Yosi Pasla 

(2000:84) 

 

Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh 

Peter R. Yosi Pasla (2000:83), rantai nilai proses bisnis internal terdiri dari tiga 

proses bisnis utama, yaitu : 

a. Proses Inovasi 

b. Proses Operasi 

c. Layanan Purna Jual 

 

Hal tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut: 

a. Proses Inovasi 

Proses inovasi menjadi efektif, efisien dan tepat waktu dalam proses inovasi, 

bagi banyak perusahaan, bahkan lebih penting daripada menjadi hebat dalam 

proses operasi sehari-hari yang telah menjadi fokus tradisional dari literatur 

rantai nilai internal. Penting siklus inovasi dibandingkan dengan siklus operasi 

terutama dampak pada perusahaan dengan siklus rancangan dan 

pengembangan yang panjang seperti perusahaan farmasi, perusahaan bahan 

kimia, perusahaan perangkat lunak, dan perusahaan elektronik berteknologi 

tinggi. 

b. Proses Operasi 

Proses operasi merupakan gelombang pendek penciptaan nilai di dalam 

perusahaan. Di mulai dengan diterimanya pesanan pelanggan dan diakhiri 

dengan penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Proses ini 

menitikberatkan kepada penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan 

yang ada secara efisien, konsisten dan tepat waktu. 
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c. Layanan Purna Jual 

Tahap terakhir nilai rantai internal adalah layanan purna jual. Layanan purna 

jual mencakup garansi dan berbagai aktifitas perbaikan, penggantian produk 

yang rusak dan yang dikembalikan, serta proses pembayaran seperti 

administrasi kartu kredit. 

 

2.4.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Tujuan yang ditetapkan dalam perspektif finansial, perspektif pelanggan 

dan perspektif proses bisnis internal mengidentifikasikan apa yang harus dikuasai 

perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang istimewa, Tujuan di dalam 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur yang 

memungkinkan tujuan ambisius dalam tiga perspektif lainnya dapat dicapai. 

Tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor 

pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam tiga perspektif Balanced 

Scorecard yang pertama. 

Balanced Scorecard menekankan pentingnya menanamkan investasi untuk 

masa yang akan datang, dan bukan dalam investasi tradisional saja seperti 

peralatan baru, riset dan pengembangan produk baru. Perusahaan juga harus 

melakukan investasi dalam infrastruktur seperti para pekerja, sistem dan prosedur 

jika ingin mencapai tujuan pertumbuhan keuangan jangka panjang yang ambisius. 

Terdapat tiga tolok ukur dalam mengukur kinerja pekerja, yaitu : 

1. Kepuasan Pekerja 

Pekerja yang puas merupakan pra-kondisi bagi meningkatnya produktivitas, 

daya tanggap, mutu dan layanan pelanggan. Kepuasan pekerja dipengaruhi 

oleh kompetensi staf, infrastruktur teknologi dan iklim untuk bertindak. 

Perusahaan biasanya mengukur kepuasan pekerja dengan survei tahunan atau 

survei rutin dimana presentase tertentu dari para pekerja yang dipilih secara 

acak di survei setiap bulan. 

 

 

 



 

2. Retensi Pekerja 

Tujuannya adalah untuk mempertahankan selama mungkin para pekerja yang 

diminati perusahaan. Teori yang menjelaskan ukuran ini adalah bahwa 

perusahaan membuat investasi jangka panjang dalam diri para pekerja 

sehingga setiap kali ada pekerja yang berhenti yang bukan atas keinginan 

perusahaan merupakan suatu kerugian modal intelektual bagi perusahaan. Para 

pekerja yang bekerja dalam jangka yang lama dan loyal membawa nilai 

perusahaan, pengetahuan tentang berbagai proses organisasi dan diharapkan 

sensitifitasnya terhadap kebutuhan pelanggan. Retensi pekerja pada umumnya 

diukur dengan presentase keluarnya pekerja yang memegang jabatan kunci. 

3. Produktivitas Pekerja 

Produktivitas pekerja adalah suatu ukuran hasil,dampak keseluruhan usaha 

peningkatan moral dan keahlian pekerja, inovasi, proses internal, dan 

kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah membandingkan keluaran yang 

dihasilkan oleh para pekerja dengan jumlah pekerja yang dikerahkan untuk 

menghasilkan keluaran tersebut. Cara mengukurnya yaitu dengan pendapatan 

per-pekerja semakin efektifnya pekerja dalam menjual lebih banyak produk 

dan jasa dengan nilai tambah yang meningkat, pendapatan pekerja juga 

meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.4 

Kerangka Kerja Ukuran Pembelajaran dan Pertumbuhan 
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Sumber :  Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh Peter R. Yosi Pasla 

(2000:112) 

 

Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan oleh 

Peter R. Yosi Pasla (2000:110) terdapat tiga kategori dalam perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu : 

1. Kapabilitas Pekerja 

Salah satu perubahan yang dramatis dalam pemikiran para manager selama 

lima belas tahun terakhir adalah dimana terjadi transformasi revolusioner dari 

pemikiran abad industri ke abad informasi mengenai pergeseran peran para 

pekerja dalam perusahaan pergeseran ini memerlukan pelatihan kembali para 

pekerja (reskilling employees), sehingga kepandaian dan kreatifitas dapat 

dimobilisasi untuk mencapai tujuan perusahaan.  
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2. Kapabilitas Sistem Informasi 

Motivasi dan keahlian pekerja mungkin diperlukan untuk mencapai sasaran 

yang luas dalam tujuan pelanggan dan proses bisnis internal. Tetapi dengan itu 

saja tidak cukup, jika ingin para pekerja bekerja efektif dalam lingkungan 

kompetitif dunia bisnis dewasa ini, perlu di dapat banyak informasi seperti 

mengenai pelanggan, proses internal dan konsekuensi finansial untuk 

keputusan perusahaan. Para pekerja garis depan perlu mendapatkan informasi 

yang akurat dan tepat waktu tentang setiap hubungan yang ada antara 

perusahaan dengan pelanggan. Para pekerja dibagian operasi membutuhkan 

umpan balik yang cepat, tepat waktu, dan akurat mengenai produk yang 

dihasilkan maupun jasa yang baru diberikan. 

Ukuran ketersediaan informasi strategis dapat berupa presentase berbagai 

proses yang mempunyai umpan balik, mutu, lama siklus dan biaya serta 

presentase para pekerja garis depan yang memiliki akses informasi online 

tentang pelanggan. 

3. Motivasi, Pemberdayaan dan Keselarasan 

Meskipun pekerja yang terampil dilengkapi dengan akses kepada informasi 

yang luas, tidak akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan perusahaan 

jika mereka tidak termotivasi bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan, 

atau jika mereka tidak diberikan kebebasan membuat keputusan dan 

mengambil tindakan. Oleh karenanya faktor utama yang ketiga bagi tujuan 

pembelajaran dan pertumbuhan terfokus kepada iklim perusahaan yang 

mendorong timbulnya motivasi dan inisiatif pekerja. Setelah dilakukan 

analisis pada masing-masing perspektif maka tahap selanjutnya adalah 

menuangkan pengukuran faktor kinerja kedalam kartu skor (Scorecard). 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2.5 

Penetapan Pengukuran Faktor Kinerja 
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1. Objektif 

1,00 berarti target yang 
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1,25 berarti target yang 
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2. Subyektif 
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dari target yang ditetapkan 

adalah rata-rata 

 

   

Sumber : Vincent Gaspersz  (2002:167) 

 

2.5 Pihak-Pihak yang Berperan dalam Pelaksanaan Balanced Scorecard 

Pihak-pihak yang diperlukan dalam pembangunan sebuah balanced 

scorecard menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dialihbahasakan 

oleh Peter R. Yosi (1996 : 262) adalah sebagai berikut : 

1. Architect 

Biasanya merupakan senior senior staff manajemen di organisasi seperti : 

a. Vice president of strategic planning and business development. 

b. Vice President of quality management. 

c. Vice President of finance, or  development controller. 

2. Change Agent 

Merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung pada CEO kerena 

merekalah yang berperan sebagai kepala staff yang memandu pengembangan 

sistem manajemen baru pada periode dua sampai dengan tiga tahun selama 

proses manajemen baru yang dipicu oleh penerapan balanced scorecard. 

 

 

 



 

3. The Communicator 

Merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan 

dukungan pada segenap anggota organisasi dari tingkat yang paling senior 

hingga para pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


