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TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Sejarah Perkembangan Balanced Scorecard 

 Pada awalnya, balanced scorecard diciptakan untuk mengatasi problem 

tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang pada waktu itu 

hanya berfokus pada perspektif keuangan. Selanjutnya balanced scorecard 

mengalami perkembangan pengimplementasiannya tidak hanya sebagai alat 

pengukur kinerja eksekutif namun meluas sebagai pendekatan dalam penyusunan 

rencana strategik. Dengan demikian konsep dan penerapan balanced scorecard 

telah mengalami perubahan pesat sejak diperkenalkan pertama kali di USA.  

Pada tahap awal perkembangannya, balanced scorecard ditujukan untuk 

memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Sebelum tahun 1990-an, 

eksekutif di USA hanya diukur kinerja mereka dari perspektif keuangan saja. 

Akibatnya, fokus perhatian dan usaha eksekutif lebih dicurahkan untuk 

mewujudkan kinerja keuangan, sehingga terdapat kecenderungan eksekutif untuk 

mengabaikan kinerja non keuangan, seperti kepuasan customer, produktivitas, dan 

cost-effectiveness proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa, 

serta keberdayaan dan komitmen karyawan dalam menghasilkan produk dan jasa 

bagi kepuasan customer. Oleh karena ukuran kinerja keuangan mengandalkan 

informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi yang berjangka pendek 

(umumnya mencakup satu tahun), maka pengukuran kinerja yang berfokus ke 

keuangan mengakibatkan eksekutif lebih memfokuskan perwujudan kinerja 

jangka pendek.  

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

publik KPMG di USA yang dipimpin oleh David P. Norton, mensponsori 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 non keuangan, serta kinerja jangka pendek dan 



kinerja jangka panjang. balanced scorecard dapat membantu manajemen untuk 

menyeimbangkan antara perspektif keuangan dan perspektif non keuangan yang 

dapat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan.    

 Dari percobaan penggunaan balanced scorecard dalam tahun 1990-1992, 

perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam eksperimen tersebut 

memperlihatkan pelipatgandaaan kinerja keuangan mereka. Keberhasilan ini 

disadari sebagai akibat dari penggunaan ukuran kinerja balanced scorecard yang 

komprehensif. Dengan menambahkan ukuran kinerja non keuangan, seperti 

kepuasan customer, produktivitas, dan cost-effectiveness proses, serta 

pembelajaran dan pertumbuhan. Eksekutif dipacu untuk memperhatikan dan 

melaksanakan usaha-usaha yang merupakan pemacu sesungguhnya untuk 

mewujudkan kinerja keuangan. 

 Pesan yang disampaikan kepada para eksekutif dengan penggunaan 

balanced scorecard dalam pengukuran kinerja eksekutif adalah “kinerja keuangan 

yang berkesinambungan tidak dapat dihasilkan melalui usaha-usaha yang semu. 

Jika eksekutif bermaksud meningkatkan kinerja keuangan berkesinambungan, 

harus diwujudkan melalui usaha-usaha nyata dengan menghasilkan value bagi 

customer, meningkatkan produktivitas dan cost effectiveness proses dan 

meningkatkan kapabilitas dan komitmen personel.” Oleh karena itu balanced 

scorecard memperluas ukuran kinerja eksekutif ke customer, proses, serta 

pembelajaran dan pertumbuhan, karena di ketiga perspektif itulah usaha-usaha 

sesungguhnya. 

 Balanced scorecard pada awal tahun 2000 telah menjadi inti sistem 

manajemen strategik bagi eksekutif dan seluruh personel perusahaan, terutama 

dalam perusahaan yang telah memanfaatkan secara intensif teknologi informasi 

dalam operasi bisnisnya. Di sini, balanced scorecard akan memberi kerangka 

yang jelas bagi seluruh personel untuk menghasilkan kinerja keuangan melalui 

perwujudan berbagai kinerja non keuangan dengan didukung teknologi informasi 

untuk mengkomunikasikan balanced scorecard ke seluruh personel serta untuk 

mendukung pelaksanaan sasaran strategik perusahaan.   



Gambar berikut ini  memperlihatkan tentang perluasan ukuran kinerja 

eksekutif yang sebelumnya hanya terpusat pada ukuran keuangan saja. Dengan 

pendekatan balanced scorecard, ukuran kinerja eksekutif diperluas ke perspektif 

non keuangan : customers, proses bisnis internal serta pembelajaran dan 

pertumbuhan.  

Pada gambar 2.1, kinerja eksekutif di perspektif keuangan diukur dengan 

menggunakan empat macam ukuran : economic value added (EVA), pertumbuhan 

pendapatan (revenue growth), pemanfaatan aktiva (yang diukur dengan asset 

turnover), dan berkurangnya biaya secara signifikan (yang diukur dengan cost 

effectiveness). Kinerja eksekutif di perspektif customer diukur dengan 

menggunakan tiga ukuran : jumlah customer baru, jumlah customer yang menjadi 

noncustomer, dan ketepatan waktu layanan customer. Di perspektif proses, kinerja 

eksekutif diukur dengan menggunakan tiga ukuran : cycle time, on-time delivery, 

dan cycle effectiveness. Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kinerja 

eksekutif diukur dengan dua ukuran : skill coverage dan quality work life.  

Gambar 2.1   
Pendekatan Balanced scorecard  untuk Perluasan Ukuran  

Kinerja Eksekutif ke Perspektif Nonkeuangan : customers, proses bisnis 
internal serta pembelajaran dan pertumbuhan 
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2.2 Konsep Balanced Scorecard 

 Balanced scorecard bukan hanya dianggap sebagai sekumpulan ukuran-

ukuran kinerja yang membentuk sistem pengukuran yang baru saja, tetapi juga 

dipergunakan sebagai kerangka kerja untuk melaksanakan strategic management 

process dalam jangka panjang. balanced scorecard menterjemahkan visi, misi dan 

strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang tersusun ke dalam empat 

perspektif.  

Pada awalnya balanced scorecard diciptakan untuk mengatasi problem 

tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang berfokus pada aspek 

keuangan. Akibat dari terlalu fokusnya kinerja eksekutif pada aspek keuangan, 

menyebabkan kurang diperhatikannya kinerja non keuangan. Kinerja keuangan 

pada umumnya mencakup jangka waktu relatif pendek, yaitu satu tahun. Oleh 

karena itu para eksekutif lebih berfokus pada kinerja jangka pendek dibandingkan 

dengan kinerja jangka panjang yang seharusnya diperhatikan juga. Informasi yang 

diberikan oleh data keuangan merupakan data masa lalu (historis) yang dirasakan 

tidak cukup. Ukuran keuangan lebih banyak menginformasikan masa lalu dan 

tidak dapat sepenuhnya membimbing organisasi untuk menciptakan nilai melalui 

investasi pada pelanggan, pemasok, karyawan, proses, teknologi, dan inovasi. 

Hadirnya balanced scorecard sebagai pendekatan baru dalam sistem pengukuran 

kinerja dianggap mampu mengatasi kelemahan tersebut. 



 Seperti yang dikatakan oleh Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan 

oleh Yosi (2000:7) : 

“Balanced scorecard melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja 

masa lalu dengan ukuran pendorong (drivers) kinerja masa depan .”  

 
Balanced scorecard menekankan bahwa pengukuran keuangan dan non 

keuangan harus menjadi bagian dari sistem informasi di semua tingkat organisasi. 

Pegawai front-line harus mengetahui konsekuensi terhadap keuangan sebagai 

akibat dari keputusan dari tindakan yang diambil. Senior eksekutif harus 

mengetahui pemicu dari kesuksesan keuangan jangka panjang. Jadi tujuan dari 

balanced scorecard bukan hanya penggabungan dari ukuran–ukuran keuangan 

dan non keuangan yang ada, melainkan merupakan hasil dari suatu proses atas 

bawah (top-down) berdasarkan misi dan strategi dari suatu unit usaha. 

Menurut Hansen dan Mowen (2004:509) menyatakan bahwa : 

“Balanced scorecard menterjemahkan misi dan strategi organisasi ke 
dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam empat perspektif, yaitu 
perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis 
internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (infrastruktur).” 

 
Balanced scorecard memandang kinerja melalui empat perspektif, yaitu 

perspektif  keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui keempat perspektif ini sasaran 

dan ukuran scorecard diturunkan dari visi, misi, dan strategi. Organisasi balanced 

scorecard tetap mempertahankan perspektif keuangan karena ukuran–ukuran 

keuangan dapat menunjukkan apakah strategi perusahaan yang telah 

diimplementasikan dan dilaksanakan telah memberikan kontribusi pada perbaikan 

pendapatan perusahaan. Dalam perspektif pelanggan, manajer 

mengidentifikasikan segmen pasar juga menetapkan ukuran kinerja perusahaan 

pada sasaran tersebut. Sementara dalam perspektif proses bisnis internal, para 

eksekutif mengidentifikasikan proses–proses internal yang dianggap penting 

untuk dilaksanakan. Pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, manajer 

mengidentifikasikan infrastruktur yang harus dibenahi perusahaan untuk 

menciptakan perbaikan dan pengembangan perusahaan. 



2.2.1 Perspektif dalam Balanced Scorecard  

a. Perspektif  Keuangan (Financial Perspective) 

Tujuan keuangan menjadi fokus tujuan dan ukuran di semua perspektif 

scorecard lainnya. Setiap ukuran terpilih harus merupakan bagian dari hubungan 

sebab akibat yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja keuangan. 

 Secara umum tujuan keuangan setiap perusahaan adalah memaksimalkan 

laba, akan tetapi untuk mengukur keberhasilan masing–masing perusahaan tidak 

dapat digunakan standar yang sama. Tolok ukur yang digunakan tergantung pada 

posisi perusahaan dalam siklus bisnis usaha, sebab pada siklus usaha yang 

berbeda tujuan keuangan perusahaan bisa berbeda pula.  

Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan 

pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan 

perusahaan. Perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang khusus 

berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan nilai 

pemegang saham. Menurut Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi 

(2000:42) membagi siklus usaha dalam tiga tahap yaitu : 

1. “Tahap bertumbuh (Growth) 

       Tahap ini merupakan tahap awal dalam siklus hidup perusahaan. Dalam 

tahap ini, perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki potensi 

pertumbuhan yang signifikan, namun dapat beroperasi dengan cash flow yang 

negatif dan tingkat pengembangan investasi masih rendah. Oleh karena itu, 

keuangan yang paling cocok untuk tahap ini adalah sebesar tingkat 

petumbuhan pendapatan atau penjualan. 

2. Tahap bertahan (Sustain) 

Pada tahap ini perusahaan berupaya untuk mempertahankan pangsa pasar 

yang dimilikinya, sehingga semua aktivitas ditujukan untuk menyempurnakan 

kekurangan–kekurangan yang ada. Investasi yang dilakukan dengan 

mengisyaratkan tingkat pengembangan yang terbaik, investasi yang dilakukan 

pada umumnya untuk meningkatkan kapasitas dan penyempurnaan proses 

operasi secara konsisten. Pada tahap ini sasaran keuangan lebih diarahkan 

pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan, sehingga 



tolok ukur yang umumnya dipakai adalah besarnya pendapatan operasional 

(Operating Income), besarnya laba kotor (Gross Profit), tingkat pengembalian 

investasi (Return On Investment), tingkat pengembalian modal (Return Of 

Capital) atau besarnya nilai tambah ekonomis (Economic Value Added). 

3. Tahap menuai (Harvest) 

Tahap harvest merupakan suatu tahap dimana perusahaan telah mencapai 

titik jenuh atas barang dan jasa yang dihasilkan. Perhatian dipusatkan pada 

upaya meningkatkan efisiensi untuk memaksimalkan arus kas sebagai hasil 

atas investasi lebih jauh, sehingga pada tahap ini besarnya arus kas masuk dari 

kegiatan operasional dan tingkat penurunan modal kerja dijadikan sebagai 

tolok ukur kinerja finansial perusahaan.” 

Dalam perspektif keuangan, scorecard memungkinkan para eksekutif 

senior setiap unit bisnis untuk menetapkan bukan hanya ukuran yang 

mengevaluasi keberhasilan jangka panjang perusahaan, tetapi juga berbagai 

variabel yang dianggap paling penting untuk menciptakan dan mendorong 

tercapainya tujuan jangka panjang. Faktor pendorong dalam perspektif 

keuangan harus disesuaikan menurut jenis industri, lingkungan persaingan dan 

strategi setiap bisnis.  

  

b. Perspektif  Pelanggan (Customer Perspective) 

Dalam perspektif pelanggan, perusahaan mengidentifikasikan segmen 

pelanggan dan segmen pasar dimana perusahaan akan berkompetensi, serta 

ukuran kinerja yang akan digunakan pada segmen tersebut.  

Penetapan segmen pasar yang dijadikan sasaran dan identifikasi keinginan 

dan kebutuhan pelanggan dalam segmen tersebut merupakan langkah awal dalam 

penentuan seperangkat tolok ukur dalam mengukur kinerja dalam perspektif 

pelanggan. Tolok ukur kinerja dalam perspektif ini di bagi dua kelompok, 

kelompok pertama di sebut kelompok inti (customer core measurement group), 

dan yang kedua di sebut kelompok penunjang (customer value proporsitions). 

Menurut Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi (2000:59) 

kelompok inti (customer core measurement group), tersebut adalah : 



1. “Pangsa pasar (Market Share) 

Menggambarkan proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah unit bisnis di 

perusahaan tertentu dalam bentuk jumlah pelanggan, yang dibelanjakan, atau 

volume satuan yang dijual. 

2.  Retensi pelanggan (Customer Retention) 

Mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil mempertahankan 

pelanggan–pelanggan lama. 

3. Akuisisi pelanggan (Customer Acquisition) 

Mengukur keberhasilan unit bisnis dengan menarik atau mendapatkan 

pelanggan bisnis baru. 

4. Kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction) 

Mengukur dan menilai tingkat kepuasan pelanggan dan seberapa jauh 

pelanggan merasa puas terhadap layanan perusahaan. 

5.  Profitabilitas pelanggan (Customer Profitability) 

Mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pelanggan atau 

segmen tertentu setelah menghitung berbagai pengeluaran yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut.” 

      Agar tolok ukur kelompok inti tersebut dapat dilaksanakan maka 

dibutuhkan penjabaran yang lebih lanjut didalam tolok ukur kelompok 

penunjang (customer value proporsitions) yang merupakan aktivitas penentu 

untuk memahami penggerak (driver) pengukuran kelompok inti. Menurut 

Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi (2000:74) kelompok 

penunjang tersebut adalah : 

1. “Atribut produk dan pelayanan (product/service attributes) yang terdiri 

dari fungsi, kualitas, dan harga, 

2. Atribut keuangan dengan pelanggan (customer relationship) yaitu 

menyangkut kualitas pengalaman pelayanan dan bagaimana perasaan 

pelanggan pada saat membeli barang atau jasa sebuah perusahaan, 

3. Atribut citra dan reputasi (image and reputation) mencerminkan faktor – 

faktor yang menarik pelanggan pada perusahaan yang bersangkutan.” 

 



c. Perspektif  Proses Bisnis Internal (Internal Business Process Perspective) 

Dalam perspektif proses internal bisnis, manajer berusaha 

mengidentifikasikan proses–proses penting bagi tercapainya tujuan perusahaan 

yang ada dalam perspektif sebelumnya. Perusahaan biasanya akan 

mengembangkan sasaran yang ada dalam perspektif proses bisnis internal setelah 

perusahaan terlebih dahulu menetapkan sasarannya dalam perspektif keuangan 

dan pelanggan. Tujuan  dan ukuran perspektif proses bisnis internal diturunkan 

dari strategi eksplisit yang ditujukan untuk memenuhi harapan para pemegang 

saham dan pelanggan. Semua perusahaan saat ini berusaha meningkatkan mutu, 

mengurangi lama siklus, meningkatkan hasil, memaksimalkan pengeluaran dan 

menurunkan biaya untuk berbagai proses bisnis. Kaplan dan Norton 

dialihbahasakan oleh Yosi (2000:83) mengidentifikasikan proses bisnis internal 

terdiri dari tiga tahap, yaitu : 

1. “Inovasi 

Dalam proses inovasi, unit bisnis meneliti kebutuhan pelanggan masa 

kini dan masa yang akan datang, kemudian perusahaan menciptakan barang 

dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.     

2. Operasi  

Pelaksanaan operasi yang baik dan penghematan biaya dalam berbagai 

proses manufaktur dan layanan jasa tetap merupakan tujuan perusahaan yang 

paling utama. Kegiatan operasi yang ada sekarang cenderung pada proses 

yang sama. Sehingga teknik manajemen ilmiah dapat segera diterapkan untuk 

mengendalikan dan memperbaiki penerimaan order pelanggan, proses 

produksi, dan proses pendistribusian barang dan jasa. 

3.   Layanan Purna Jual 

Pada tahapan purna jual, perusahaan berusaha memberikan manfaat 

tambahan kepada para pelanggan yang telah membeli barang dan jasa dalam 

bentuk berbagi layanan pasca transaksi. Tahap ini dapat diukur dari kualitas 

pelayanan terhadap pelanggan, biaya dan kecepatan pelayanan terhadap 

pelanggan.” 

 



d. Perspektif  Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning and Growth 

Perspective) 

Perspektif ini memberikan infrastruktur untuk mendukung tiga perspektif 

sebelumnya. Tolok ukur kinerja untuk tahap ini dibagi menjadi tiga kelompok. 

Kelompok pertama adalah kemampuan karyawan (Employee Capabilities), 

diarahkan untuk mencapai kepuasan karyawan, loyalitas karyawan, dan 

produktifitas karyawan. Tolok ukur yang dapat digunakan adalah tingkat 

kepuasan kerja para karyawan, besarnya pendapatan per karyawan.  

Kelompok kedua adalah kemampuan sistem informasi (information 

technology and system) memberikan dukungan kepada para pegawai untuk 

menyempurnakan proses pelaksanaan yang memerlukan umpan balik yang cepat, 

tepat waktu dan teliti mengenai barang dan jasa yang diberikan. Tolok ukur 

kinerja ini dapat berupa tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan 

informasi yang tersedia dan jangka waktu untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. 

Kelompok ketiga adalah motivasi, pemberdayaan dan keserasian 

(motivation, empowerment, and alighment) individu dalam perusahaan. Tolok 

ukur dalam kelompok ini adalah jumlah saran tiap pegawai yang diajukan dan 

diwujudkan, jumlah saran yang diimplementasikan dan direalisasikan, jumlah 

saran yang berhasil guna serta banyaknya pegawai yang mengetahui dan mengerti 

visi dan tujuan perusahaan. 

 

2.2.2 Prinsip–prinsip Balanced Scorecard 

 Menurut Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi (2000:130) 

balanced scorecard memiliki prinsip–prinsip sebagai berikut : 

1. “Melengkapi tolok ukur keuangan dengan tolok ukur pemicu kinerja. Tolok 

ukur keuangan tanpa tolok ukur pemicu tidak mampu untuk menyatakan 

bagaimana hasil akhir tersebut dicapai dan juga tidak memberikan indikasi 

awal atas sejauh mana keberhasilan penerapan strategi. Sebaliknya tolok ukur 

pemicu kinerja tanpa tolok ukur keuangan tidak memungkinkan unit bisnis 

mengetahui apakah perbaikan–perbaikan operasional yang dilakukan telah 



diterjemahkan kepada perkembangan usaha yaitu peningkatan kinerja 

keuangan. 

2. Rangkaian sasaran dan tolok ukur yang dipakai diturunkan dari strategi serta 

dilakukan pemilahan sasaran dan tolok ukur yang hanya benilai kritis bagi 

pencapaian strategis success perusahaan. 

3. Rangkaian sasaran tolok ukur dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi, 

komunikasi berguna untuk mengirimkan signal bagi seluruh karyawan atas 

sasaran–sasaran penting yang harus dicapai agar strategis organisasi dapat 

berhasil. 

4. Tiap tolok ukur yang dimaksudkan dalam balanced scorecard merupakan 

sebuah elemen dari hubungan sebab akibat yang menggambarkan strategis 

organisasi dan terkait dengan sasaran keuangan. 

5. Balanced scorecard perusahaan menggambarkan hasil strategis dari para 

senior eksekutif. Untuk dapat berhasil, aplikasi balanced scorecard diawali 

dari para senior eksekutif sampai manajemen tingkat menengah.” 

 

2.2.3 Faktor yang Memacu Kebutuhan Perusahaan untuk 

Mengimplementasikan Balance Scorecard 

Balance scorecard merupakan alat manajemen kontemporer. Kebutuhan 

perusahaan untuk mengimplementasikan balanced scorecard dipacu oleh faktor-

faktor berikut ini : 

1. Lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi sangat kompetitif dan    

turbulen. Lingkungan bisnis ini menuntut kemampuan organisasi untuk : 

a. Membangun keunggulan kompetitif.  

b. Membangun dan secara berkelanjutan mewujudkan masa depan 

organisasi.  

c. Menempuh langkah-langkah strategik dalam membangun masa depan 

organisasi. 

d. Mengerahkan dan memusatkan kapabilitas dan komitmen seluruh personel 

dalam membangun masa depan organisasi. 



2. Sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan tidak pas dengan tuntutan 

lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. 

 

2.2.4 Manfaat Aplikasi Balanced Scorecard 

 Aplikasi balanced scorecard memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memungkinkan perusahaan untuk terus memantau hasil–hasil dalam bidang 

keuangan yang dicapainya, dengan tetap memantau perkembangan dalam 

membangun keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai aktiva tak 

berwujud yang dibutuhkan bagi masa depan perusahaan. 

2. Menjaga agar tidak timbul pandangan sempit atas kinerja perusahaan yang 

akan terjadi apabila hanya digunakan tolok ukur tunggal dalam motivasi dan 

mengevaluasi kinerja unit bisnis. 

3. Menjembatani pengembangan dan formulasi strategi dengan penerapannya. 

4. Menumbuhkan konsensus dan kerjasama diantara para senior eksekutif dan 

anggota organisasi lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. 

5. Menterjemahkan sebuah visi menjadi tema–tema kunci strategik yang dapat 

dikomunikasikan. 

 

2.2.5 Keunggulan  dan Kelemahan Balanced Scorecard 

Keunggulan balanced scorecard dalam sistem perencanaan strategik yang 

mampu menghasilkan rencana strategik memiliki karakteristik.  Menurut Mulyadi 

(2005:11) karakteristik tersebut adalah sebagai berikut : 

1. “Komprehensif  

Balanced scorecard  memperluas perspektif yang dicakup bukan hanya dari 

segi keuangan saja tapi juga dari segi non keuangan seperti : customer, proses 

bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kekomprehensifan 

sasaran strategik merupakan respon yang tepat untuk memasuki lingkungan 

bisnis yang kompleks.   

2. Koheren  

Koheren yang berarti membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai 

sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik.  



3. Berimbang  

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh suatu sistem 

perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan 

berkesinambungan. 

4. Terukur 

Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan 

oleh sistem tersebut.” 

Balanced scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja perusahaan 

mempunyai beberapa kelemahan menurut Anthony dan Govindarajan 

(2005:180) adalah sebagai berikut : 

1. ” Korelasi yang buruk antara ukuran non keuangan dengan hasilnya 
2. Terpaku pada hasil keuangan, 
3. Tidak ada mekanisme perbaikan, 
4. Ukuran-ukuran tidak diperbaharui, 
5. Terlalu banyak pengukuran, 
6. Kesulitan dalam menetapkan trade- off.” 

 
 
2.3 Analisis Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan seringkali juga memasukkan aktivitas untuk 

membuat berbagai macam transformasi atas laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan alat yang sangat penting dalam memperoleh informasi sehubungan 

dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau 

lebih, dan analisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat 

mendukung keputusan yang akan diambil.  

Menurut Dwi Prastowo D dan Rifka Juliaty (2002:52) analisis laporan 

keuangan adalah :  

“Suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-
unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut dengan tujuan untuk 
memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan 
keuangan itu sendiri.”     



Dari definisi diatas terlihat jelas bahwa laporan keuangan merupakan suatu 

proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi 

keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu dengan 

tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin 

mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. 

Analisis laporan keuangan dan hubungannya dengan tingkat kinerja 

perusahaan, menurut Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Yulianto 

(2006:128) menyatakan : 

”Analisis laporan keuangan umumnya dimulai dengan sekumpulan rasio 
keuangan yang dirancang untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan 
dari sebuah perusahaan jika dibandingkan dengan  perusahaan–perusahaan 
yang lain dalam industri yang sama, dan untuk menunjukkan apakah posisi 
keuangannya selama ini telah membaik atau memburuk .” 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Dwi Prastowo D dan Rifka 

Juliaty (2002:52) adalah : 

“Untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada 
dugaan murni, terkaan dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkup 
ketidakpastian yang tidak bisa diletakkan pada setiap proses pengambilan 
keputusan.” 

 

2.3.3 Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

Kelemahan analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2002:204) adalah :  

1. “Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh 
karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan 
dari analisis itu tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk menilai 
suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan 
karena kita juga harus melihat aspek lain seperti tujuan perusahaan, situasi 
ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan dan budaya 
masyarakat.  

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan 
kondisi ini dapat berbeda dengan kondisi masa depan. 

4. Apabila kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka perlu 
dilihat beberapa perbedaan prinsip yang dapat menjadi perbedaan angka 
misalnya seperti dibawah ini :  



a. Prinsip akuntansi  
b. Size perusahaan 
c. Jenis industri 
d. Periode laporan 
e. Laporan individual atau laporan konsolidasi 
f. Jenis perusahaan aspek profit motive atau non profit motive 

5. Laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing perlu 
mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul karena 
masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. 

6. Timbul akibat dari kelemahan analisis rasio. Teknis analisis rasio merupakan 
sebagian dari konsep analisis laporan keuangan.” 

 

2.4 Konsep Sistem Pengendalian Keuangan Secara  Konvensional 

Pada umumnya sasaran usaha suatu perusahaan adalah untuk memperoleh 

laba. Hal ini dapat dipahami karena perusahaan harus berkembang dan didirikan 

untuk jangka panjang (going concern). Dengan demikian pengukuran terhadap 

kemampuan memperoleh laba (tingkat profitabilitas) menjadi sangat penting. 

 Pengukuran tingkat profitabilitas dilakukan dengan menganalisis rasio–

rasio keuangan dengan menggunakan data keuangan dengan cara menganalisis 

laporan keuangan. Analisis rasio keuangan ini menggambarkan suatu hubungan 

atau pertimbangan (mathematical relationship) antara suatu pos tertentu dengan 

pos yang lain pada laporan keuangan. Rasio ini dapat menjelaskan atau 

memberikan gambaran tentang baik buruknya posisi keuangan suatu perusahaan 

bila dibandingkan dengan rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar. 

Analisis rasio–rasio keuangan dilakukan berdasarkan laporan keuangan 

yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan laba 

ditahan. Menurut Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Yulianto 

(2006:46-51) menjelaskan keempat laporan tersebut sebagai berikut : 

1. ”Neraca  
Sebuah laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu 

tertentu. 
2. Laporan laba rugi  

Laporan yang mengikhtisarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan 
selama satu periode akuntansi, yang biasanya setiap tahun kuartal atau satu 
tahun. 



3. Laporan arus kas 
Laporan yang melaporkan dampak dari aktivitas–aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan oleh perusahaan pada arus kas selama satu periode 
akuntansi. 

4. Laporan laba ditahan  
Pernyataan yang melaporkan berapa banyak laba perusahaan yang ditahan 

dalam usahanya dan tidak dibayarkan ke dividennya.” 
 

Pengukuran kinerja berdasaran rasio keuangan mendorong sistem 

pengendalian manajemen dan operasional perusahaan dibentuk berdasarkan 

target– target keuangan tanpa mengukur peningkatan nilai dari hasil 

pendayagunaan intangible assets, sehingga akan menyulitkan dalam perencanaan 

atau penetapan strategi jangka panjang. Karena laporan keuangan hanya 

menunjukkan kinerja pada suatu periode, maka pengukuran rasio–rasio keuangan 

menekankan pengukuran kinerja jangka pendek. 

Analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan suatu perusahaan 

pada dasarnya untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuangan) dan tingkat 

risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Salah satu analisis yang sering 

digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio merupakan alat analisis 

yang menggunakan future oriented oleh sebab itu analisis harus dapat 

menyesuaikan faktor–faktor yang ada pada current periode dengan faktor–faktor 

dimasa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan dan 

hasil operasi suatu perusahaan.  

 

2.4.1 Rasio Likuiditas  

Likuiditas (liquidity) jangka pendek merupakan kemampuan 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. Likuiditas perusahaan berarti kemampuan perusahaan untuk dapat 

menyediakan alat–alat likuid sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Untuk menilai posisi keuangan 

(likuiditas) terdapat beberapa rasio, yaitu : 



1. Current Ratio 

Menurut Munawir (2004:72) : 

“Current ratio adalah rasio yang memperbandingkan antara jumlah aktiva 

lancar dengan hutang lancar.” 

Current ratio menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) kreditor 

jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang–hutang 

tersebut. Semakin tinggi current ratio semakin besar pula kemampuan perusahaan 

untuk membayar tagihan–tagihan. Rumus untuk menghitung current ratio adalah : 

 CR =      Total Current Asset     x   100 %

 Total Current Liabilities  

 

2. Acid Test Ratio  

Yaitu rasio yang membandingkan (aktiva lancar dikurangi persediaan) 

dengan hutang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena 

persediaan memerlukan jangka waktu yang lama untuk dikonversi menjadai kas. 

Rumus untuk menghitung acid test ratio adalah : 

 
ATR = Total Current Asset – Inventory     x    100% 
        Total Current Liabilities  

 

sLiabilitieCurrent
s SecuritieMarketableCashRatio Cash +

=

3. Cash Ratio  

Yaitu rasio yang menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total 

aktiva lancar. Rumus untuk menghitung cash ratio adalah : 

 

 

4. Working Capital To Total Assets 

Likuiditas dari total aktiva dan posisi modal harga. Rumus Working 

capital to total assets adalah : 

          
tsTotal Asse

abilitiesCurrent LisetsCurrent Assotal assetpital to tworking ca −
=  

 



2.4.2 Rasio Solvabilitas 

Adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika 

perusahaan tersebut dilikuidasi. Untuk menganalisis posisi keuangan jangka 

panjang dan hasil operasinya digunakan beberapa rasio,sebagai berikut : 

1. Debt To Equity Ratio 

Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham 

terhadap pemberi pinjaman. Rasio ini mengukur keseimbangan proposisi antara 

aktiva yang didanai oleh kreditur dan yang didanai oleh pemilik perusahaan.  

Rasio ini juga memberikan gambaran mengenai struktur modal yang 

dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu 

utang. Semakin kecil angka rasio ini, berarti semakin besar jumlah aktiva yang 

didanai oleh pemilik perusahaan, dan semakin besar penyangga risiko kredit.  

AssetsTotal
Debt TotalRatio Debt =  

2. Time Interest Earned  

Untuk mengukur kemampuan operasi perusahaan dalam memberikan 

proteksi kepada kreditur jangka panjang, khususnya dalam membayar bunga.  

Charge Interest
EBITTIE =  

3. Total Debt To Total Assets Ratio 

Yaitu rasio total kewajiban terhadap aset. rasio ini menunjukkan sejauh 

mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva.   

total debt to total assets ratio :  %100x
assetsTotal
debtTotal  

4. Long Term To Equity Ratio  

Rasio ini menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan untuk hutang.  

long term to equity ratio : %100
'

x
equitysOwner

debttermLong  

 



5. Debt Service Coverage 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi bunga dan 

pokok pinjaman yang telah jatuh tempo dengan menggunakan laba setelah pajak. 

debtservicecoverage : %100exp
int x

taxInterest
cicilanxensesInterest

taxanderestbeforeEarning  

6. Tangible Assets Debt Coverage 

Rasio ini menunjukkan besarnya aktiva tetap tangible yang digunakan 

untuk menjamin hutang jangka panjang setiap rupiahnya.  

tangible assets debt coverage : 

%100int x
debttermLong

debtcurrentsocialassetsangibleassetsTotal −−  

7. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva 

Rasio modal sendiri dengan total aktiva ini disebut juga sebagai 

proprietary ratio atau stockholder’s equity ratio, yang menunjukkan tingkat 

solvabilitas perusahaan dengan asumsi bahwa semua aktiva akan dapat direalisir 

sesuai dengan yang dilaporkan dalam neraca. 

8. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap 

Rasio ini 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 persen berarti modal sendiri melebihi 

aktiva tetap dan menunjukkan aktiva tetap seluruhnya dibagi oleh pemilik 

perusahaan. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah : 

 

 
RMS = Owner’s Equity      x    100 % 
    Fixed Assets 

9. Rasio Aktiva Tetap dengan Hutang Jangka Panjang 

Rasio ini diperoleh dengan membagi total aktiva tetap dengan total hutang 

jangka panjang. Suatu rasio yang merupakan ukuran tentang tingkat keamanan 

yang dimiliki oleh kreditur jangka panjang. Rumus untuk menghitung rasio ini 

adalah : 

 



 
RAT = Total Fixed Assets    x   100% 
 Total term payable   

 

10. Nilai Buku Saham  

Nilai buku perlembar saham menunjukkan jumlah rupiah yang akan 

dibayarkan setiap lembar saham apabila perusahaan pada saat itu dibubarkan 

dengan asumsi 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 untuk menentukan harga kurs saham yang bersangkutan.  

Untuk tujuan analisis, nilai buku dari saham ini biasanya ditentukan 

setelah jumlah aktiva tetap yang tak berwujud (intangible assets) yang dilaporkan 

dalam neraca diperhitungkan dengan atau dikurangkan terhadap laba ditahan.  

 

2.4.3 Rasio Rentabilitas 

Menurut Munawir (2004:31) rasio rentabilitas adalah : 

“Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu.”  

Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan 

modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal 

yang digunakan. Untuk menganalisis tingkat rentabilitas suatu perusahaan dapat 

digunakan analisis rasio, yaitu : 

1. Net Profit Margin Ratio  

Merupakan perbandingan antara “net operating income” dengan “net 

sales” atau dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan jumlah 

penjualan. Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Rumus untuk 

menghitung net profit margin ratio adalah : 

 

 

 

NPM = Net Operating Income x 100 % 
  Net Sales 



2. Operation Income Ratio 

Merupakan laba operasi sebelum bunga dan pajak (net operating income) 

yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan.  

operation income ratio : %100int x
salesNet

taxanderesbeforeEarning  

3. Operating Ratio 

Merupakan biaya operasi setiap rupiah penjualan.  

operating ratio : %100x
salesNet

ExpensessiAdnubustraGeneralCOGS +  

4. Return On Sales 

Digunakan untuk mengetahui sensitivitas perusahaan terhadap perubahan 

harga jual pada tingkat ongkos dan biaya lain tetap.  

return on sales : %100x
salesNet

taxafterEarning  

5. Return On Total Assets 

Rasio ini mengukur efektivitas penggunaan sumber daya dalam 

menghasilkan pendapatan berdasarkan perhitungan laba sebelum bunga dan pajak 

EBIT(Earnings Before Interest and Tax) dibagi dengan total aktiva. Rumus untuk 

menghitung rasio ini adalah : 

 

 
ROA =        EBIT      x   100% 
  Total Assets 

 

6. Return On Equity  

Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih sesudah pajak dengan 

modal, rasio ini mengukur tingkat hasil pengembalian investasi dari para 

pemegang saham. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah : 

 ROE =         EAT          x   100 % 
 Owner’s equity  

 

 

 



7. Return On Investment 

Rasio ini mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Rumus untuk menghitung 

rasio ini adalah : 

 ROI = Operating Income   x   100 % 
 Operating Assets 

 

 

2.4.4 Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas mengukur bagaimana perusahaan mempertahankan posisi 

ekonomisnya di dalam industri. Data yang dilaporkan adalah dalam angka– angka 

nominal sehingga tingkat pertumbuhan yang dihitung merupakan penjumlahan 

pertumbuhan nyata (riil) ditambah faktor tingkat kenaikan pemisahan antara 

pertumbuhan nyata dengan faktor pertumbuhan tingkat harga.  

Rasio pertumbuhan akan menginformasikan tingkat pertumbuhan 

perusahaan khususnya dalam hal kemampuan penjualan, menghasilkan laba 

operasi, laba bersih, dan laba perusahaan selama kurun waktu tertentu. 

Rasio pertumbuhan ini terdiri dari : 

1. Penjualan  

2. Laba Operasi Bersih 

3. Laba Bersih  

4. Laba per Saham 

 

1. Receivable Turnover  

Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulan piutang dapat dinilai 

dengan menghitung tingkat perputaran piutang (receivable turn over) yaitu 

dengan membagi total penjualan kredit (netto) dengan piutang rata–rata. Rumus 

untuk menghitung receivable turnover adalah    

 

 

 

RT =   Sales 
 Average receivables 



Dengan menggunakan perputaran piutang dapat pula dihitung waktu   

rata– rata pengumpulan piutang yaitu dengan membagi jumlah hari dalam satu 

tahun dengan tingkat perputaran piutang tersebut atau rasio antara piutang rata–

rata kali jumlah hari dalam setahun dengan total penjualan kredit. Rumus untuk 

menghitung rata-rata pengumpulan piutang yaitu :  

 

 
ACP = Avarage Account Receivable   x  360 hari  
     Sales 

 

2. Inventory Turn Over 

Merupakan rasio antara jumlah harga pokok barang yang dijual dengan 

nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan.  

Iventory Average
 SoldGood of CostTurnoverInventory =  

3. Working Capital Turn Over  

Rasio ini menghubungkan antara modal kerja, memberi indikasi 

perputaran modal kerja selama periode tertentu. Turn over modal kerja yang 

rendah menunjukkan adanya kelebihan modal kerja yang mungkin disebabkan 

rendahnya turn over persediaan, piutang atau adanya saldo kas yang terlalu besar. 

Rumus untuk menghitung working capital turn over adalah :  

 
WCTP =         Net Sales 
  Current Assets – Current liabilities  

 

4. Fixed Assets Turn Over 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan 

aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan 

aktiva tetap tersebut.  

AssetsFixedNet
SalesTurnover Assets Fixed =  

 

 



2.4.5 Analisis Economic Value Added (EVA) 

Pendekatan economic value added merupakan suatu alat pengukuran 

kinerja suatu perusahaan yang menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan 

atau aktivitas perusahaan dari sudut kepentingan dan harapan penyandang dana 

(kreditur dan pemegang saham). Menurut Brigham dan Houston yang 

dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2006:68) menyatakan : 

 “EVA merupakan nilai yang ditambahkan oleh manajemen kepada 

pemegang saham selama suatu tahun tertentu.” 

Jika EVA > 0, maka terjadi proses nilai tambah pada perusahaan, 

sebaliknya jika EVA < 0, menunjukkan tidak terjadinya proses nilai tambah pada 

perusahaan, karena laba yang tersedia tidak dapat memenuhi harapan para 

penyandang dana (semua laba digunakan untuk membayar kewajiban kepada 

penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham).  

Langkah–langkah menghitung EVA adalah : 

1. Menghitung atau menaksirkan ongkos modal utang atau yang biasa dikenal 

dengan cost of debt. 

2. Menghitung atau menaksir ongkos modal utang atau cost of equity.  

3. Menghitung struktur pemodalan dengan mengambil data dari laporan neraca. 

Cara menghitung EVA adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

”NOPAT is Net Operating After Tax =    EBIT (1-T) 

Biaya modal operasi setelah pajak     =  total modal operasi yang 

diberikan oleh investor  x  

presentasi biaya modal setelah 

pajak 

EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis 

untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. EVA 

mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal, termasuk 

EVA = NOPAT – biaya modal operasi setelah pajak  



modal ekuitas telah dikurangkan sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa 

mengenakan beban untuk modal ekuitas. 

EVA menyajikan suatu ukuran yang baik mengenai sampai sejauh mana 

perusahaan telah memberikan tambahan pada nilai pemegang saham. Oleh 

karenanya, jika manajer berfokus pada EVA, hal ini akan membantu memastikan 

bahwa mereka telah menjalankan operasi dengan cara konsisten. 

 

2.5 Efektivitas Kinerja Menyeluruh Perusahaan  

Kinerja perusahaan merupakan prestasi hasil kerja suatu perusahaan. 

Menurut Donnely,dkk dalam buku Rivai (2005:15) kinerja perusahaan yaitu: 

 ”Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas 
serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja 
dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai 
dengan baik.” 

  

Kinerja perusahaan hendaknya merupakan sesuatu hasil perusahaan dari 

berbagai ukuran yang disepakati. Untuk dapat mengetahui apakah kemampuan 

perusahaan meningkat atau tidak, perusahaan harus melakukan pengukuran atau 

penilaian atas kinerja perusahaan tersebut. Secara umum, kinerja merupakan 

refleksi dari pencapaian keberhasilan perusahaan atas berbagai aktivitas yang 

dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh seberapa baik perusahaan memanfaatkan 

keuntungan yang diperoleh dari skala dan ruang lingkup ekonomis. 

Penilaian terhadap kinerja perusahaan perlu dilakukan untuk mengetahui 

hasil usaha yang diperoleh selama satu periode tertentu. Hasil penilaian kinerja 

tersebut bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan 

arus kas dari sebesar yang ada, serta berguna untuk mempertimbangkan 

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya. 

Penilaian kinerja perusahaan yang baik adalah penilaian atas berbagai 

aktivitas dan berbagai level organisasi perusahaan. Pada dasarnya terdapat dua 

pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan dua pengukuran 

keefektifan. Efisiensi dari sudut pusat pertanggungjawaban adalah rasio antara 



input dan output. Menurut Rivai (2005:24), unsur-unsur kunci dalam penilaian 

kinerja, yaitu : 

1. ”Pendefinisian misi, penetapan tujuan dan sasaran-sasaran perusahaan; 
2. Penetapan rencana strategis dan kebijakan operasional perusahaan; 
3. Penetapan dan pengembangan indikator-indikator kinerja; 
4. Pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran; 
5. Pelaporan hasil-hasil secara formal; 
6. Penggunaan informasi kinerja.” 
 
Dari uraian di atas, maka penilaian kinerja mengandung unsur-unsur kunci 

yang dimana penetapan tujuan dan sasaran merupakan hasil pengkajian 

pernyataan misi yang berisi suatu kebijakan jangka panjang tertentu dan jangka 

pendek yang akan dilakukan dalam upaya mencapai hasil yang telah ditetapkan. 

Sedangkan perencanaan strategis merupakan proses berkesinambungan suatu 

pengambilan keputusan yang mengandung risiko. Selain itu indikator kinerja 

merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur. Dalam pengukuran kinerja 

terdiri dari beberapa tahap yaitu penetapan indikator kinerja, cara pengukuran 

kinerja, penilaian kinerja. Selanjutnya pelaporan hasil-hasil formal mempunyai 

dua fungsi yaitu sebagai pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai, dan juga 

sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan 

datang. Dan yang terakhir informasi kinerja digunakan sebagai sarana untuk 

menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.  

Menurut Rivai (2005:50), penilaian kinerja banyak digunakan untuk : 

1. ”meningkatkan kinerja, 
2. menetapkan tujuan organisasi, 
3. mengidentifikasikan pelatihan dan kebutuhan pengembangan.” 

 

2.5.1 Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja perusahaan didefinisikan sebagai penilaian terhadap 

individu, kelompok, dan organisasi dalam pencapaian tujuan yang sudah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui hasil, pelayanan, dan 

citra perusahaan. Menurut Rivai (2005:28), hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengukur kinerja, yaitu: 

a.” Penetapan indikator kinerja, dengan memperhatikan: 
1) Karakteristik indikator kinerja yang baik, yaitu: 



a) terikat pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian 
hasil; 

b) terbatas pada hal-hal yang perlu mendapat prioritas; 
c) terpusat pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan 

keputusan; 
d) terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang memperlihatkan 

hasil. 
2) Pertimbangan utama penetapannya bahwa indikator kinerja harus: 

a) menggambarkan hasil atau usaha pencapaian hasil; 
b) merupakan indikator di dalam wewenangnya (uncontrollable); 
c) mempunyai dampak negatif yang rendah; 
d) digunakan untuk menghilangkan insentif  yang sudah ada; 
e) ada pengganti atau manfaat yang lebih besar jika menghilangkan 

insentif. 
 

b. Cara pengukuran kinerja 
Keberhasilan ataupun kegagalan manajemen dapat diukur dengan 
melakukan: 
1) perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang 

direncanakan; 
2) perbandingan antara kinerja nyata dengan hasil (sasaran) yang 

diharapkan; 
3) perbandingan antara kinerja nyata tahun ini dengan tahun 

sebelumnya; 
4) perbandingan kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain 

yang unggul di bidangnya (benchmarking); 
5) perbandingan pencapaian tahun berjalan dengan rencana dalam 

(dua, tiga, empat atau lima tahun) tren pencapaian. 
 

c. Penilaian kinerja 
Penilaian kinerja sebaiknya dikaitkan dengan sember daya yang berada 
di bawah wewenangnya seperti SDM, dana/keuangan, sarana 
prasarana, metode kerja dan hal lain yang berkaitan.” 
 
 

2.5.1.1 Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan Analisis 

Laporan Keuangan  

Pengukuran kinerja perusahaan dengan dimensi keuangan merupakan alat 

pengendalian untuk mengetahui sehat atau tidaknya pengelolaan usaha perusahaan 

dalam meningkatkan hasil, pelayanan dan citra perusahaan. Analisis keuangan 

mencakup perangkat kerja dan teknik yang memungkinkan para analisis 

memeriksa laporan keuangan masa lalu dan pada saat sekarang, sehingga 



performa dan posisi keuangan perusahaan dapat dievaluasi sementara risiko serta 

potensi di masa depan dapat diestimasi.  

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan, 

perusahaan perlu mengadakan analisis terhadap data keuangan dari perusahaan 

yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan tercermin dalam laporan 

keuangan. 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. 

 

2.5.1.2 Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan Balanced 

Scorecard 

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 yang dikembangkan oleh 

bidang akuntansi manajemen adalah pengukuran dengan pendekatan balanced 

scorecard. 

Balanced scorecard yang dirancang dengan empat perspektif 

menghendaki keseimbangan antara tujuan jangka pendek dengan 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. Tolok ukur yang dikembangkan adalah aspek 

customer satisfaction and employee retention. Peningkatan sales ataupun 

penurunan cost tidak ada artinya apabila akan menimbulkan ketidakpuasan dimata 

konsumen yang pada akhirnya menurunkan tingkat loyalitas para pelanggan. 

Situasi–situasi seperti tersebut dapat tergambar dalam implementasi balanced 

scorecard seperti berikut : 



1. Perspektif keuangan  

Balanced scorecard memakai perspektif keuangan untuk meringkas 

kejadian ekonomi yang terukur dengan mudah sebagai akibat tindakan yang 

diambil. Tujuan keuangan khususnya berhubungan dengan pencapaian 

keuntungan seperti pendapatan operasi, perputaran pada modal kerja, 

performasi nilai ekonomi, percepatan pertumbuhan keuangan atau 

peningkatan arus kas. Contoh dari perspektif keuangan adalah meningkatnya 

return on investment, kinerja keuangan diperoleh dari usaha–usaha nyata (real 

effort) yang menjadi penyebab utama diwujudkannya kinerja keuangan. 

2. Perspektif pelanggan 

Perspektif pelanggan dalam balanced scorecard  menterjemahkan misi 

dan strategi organisasi kepada tujuan tertentu baik mengenai segmen pasar 

maupun segmen pelanggan yang menjadi sasaran yang harus disampaikan 

kepada seluruh organisasi. Contoh dari perspektif ini adalah meningkatnya 

tingkat kepercayaan pelanggan, kecepatan pelayanan, quality relationship 

dengan pelanggan.   

3. Perspektif proses internal bisnis 

Pengukuran proses internal bisnis memfokuskan pada proses internal  

yang mempunyai pengaruh besar pada kepuasan pelanggan dan tercapainya 

kepuasan tujuan pelanggan. Contoh dari perspektif ini adalah meningkatnya 

proses layanan pelanggan, state of the art technology dan terintegrasikannya 

proses layanan pelanggan.    

4. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

Perspektif ini datang dari tiga sumber prinsip yaitu orang, sistem, dan 

prosedur. Contoh dari perspektif ini adalah meningkatnya kapabilitas personel dan 

meningkatnya komitmen personel.  

 

2.5.2 Efektivitas Kinerja 

Pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (2000:798) : 

”Effectiveness refert to the accomplishment of objectives, where as 

efficiency refers to resources used to achieved those objectives.”  



Atkinson, dkk (2001:45) memaparkan bahwa sebuah sistem pengukuran 

kinerja yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut : 

“Consider each activity and the organizationit self from customers 
perspective, evaluate each activity using customer validated measures of 
performance and the before are comprehensive , and provide feedback to 
help organization members, identify problem and opportunities for 
improvement.” 
 
Dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja yang efektif harus 

memperhatikan keseimbangan antara kinerja keuangan dengan non keuangan, 

serta ukuran kinerja yang dipakai dapat memberikan nilai tambah bagi peusahaan 

untuk perbaikan yang berkesinambungan. 

 

2.5.2.1 Efektivitas Kinerja dengan menggunakan Analisis Laporan 

Keuangan 

Tujuan utama dari setiap perusahaan yang berorientasi laba adalah 

memperoleh laba yang maksimal. Oleh karenanya, laba merupakan tolok ukur 

yang penting dari efektivitas yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya.  

 Menurut  Munawir (2004:89), teknik analisis yang lazim digunakan oleh 

pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan adalah analisis Return On Investment (ROI). Analisis ROI ini adalah 

salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat 

mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan 

dalam menghasilkan keuntungan. 

 
2.5.2.2 Efektivitas Kinerja dengan menggunakan Balanced Scorecard 

Balanced scorecard  merupakan suatu pendekatan yang sistematika untuk 

mengukur kinerja dan dapat mencerminkan berbagai aktifitas dan tingkat 

organisasi serta dapat mengetahui bagaimana efektivitas operasi perusahaan. 

 Pengukuran kinerja menggunakan balanced scorecard dikatakan efektif 

apabila keseimbangan kinerja keuangan dengan non keuangan terjadi sehingga 

menyebabkan hubungan sebab akibat yang dapat dinyatakan dengan suatu urutan 

pernyataan jika-maka (if-then). 



 Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi (2000:130) 

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 menjeadi lebih mengenal jajaran produk yang akan dijual ; 
jika pekerja telah mengenal produk, maka efektivitas penjualan meningkat, 
maka margin rata-rata produk yang dijual akan meningkat.” 
 
 

2.6 Proses Aplikasi Balanced Scorecard sebagai Sistem Manajemen Strategi 

dan Pihak-pihak yang Berperan dalam Pelaksanaan Balanced Scorecard  

2.6.1 Proses Aplikasi Balanced Scorecard sebagai Sistem Manajemen 

Strategi 

Menurut Mulyadi (2005:32) 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.” 

Tujuan utama manajemen strategi adalah mengidentifikasi mengapa dalam 

persaingan beberapa perusahaan dapat meraih kesuksesan sementara sebagian 

lainnya mengalami kegagalan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan terdapat 

empat frase penting berikut ini : 

1. Manajemen strategi merupakan suatu proses. 

2. Proses digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi. 

3. Strategi digunakan dalam penyediaan customer value terbaik untuk 

mewujudkan visi organisasi.  

4. Manajer dan karyawan adalah pelaku manajemen strategik. 

Komponen utama proses manajemen strategis adalah meliputi : 

1. Misi dan tujuan utama organisasi.  

2. Analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi.  

3. Pilihan strategi yang selaras dan sesuai antara kekuatan dan kelemahan 

perusahaan dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal.  



4. Pengadopsian struktur organisasi dan sistem pengendalian untuk 

mengimplementasikan strategi organisasi yang dipilih. 

 

Menurut Mulyadi (2005:44) manajemen strategik terdiri dari enam 

langkah utama dalam menyosong masa depan perusahaan yang pada tahap 

pertama personel melakukan mental creation melalui empat tahap, yaitu : 

1. ”perumusan strategik 
2. perencanaan strategik  
3. penyusunan program  
4. penyusunan anggaran 
Dan pada tahap kedua, personal melaksanakan physical creation melalui : 
1. pengimplementasian  
2. pemantauan.” 

 

Gambar 2.2 akan melukiskan kerangka balanced scorecard dalam 

berbagai sistem yang membentuk sistem manajemen strategik beserta keluarannya 

masing – masing dan fungsi tiap sistem dalam pengelolaan organisasi. 



Gambar 2.2 
Sistem Manajemen Strategik dan Keluarannya, serta  

Fungsi Setiap Sistem yang Membentuknya 
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Sumber : Mulyadi (2005:43)  



Keterangan : 

1. Pada tahap perumusan strategi, balanced scorecard digunakan untuk 

memperluas cakrawala dalam menghasilkan hasil dari penerjemahan terhadap 

trend perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri ke perspektif yang 

bukan hanya dari segi keuangan saja melainkan dari segi : customer, proses 

bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui empat perspektif 

tersebut, manajemen mampu menafsirkan dampak trend perubahan terhadap 

lingkungan untuk melakukan analisis SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, and threats). Analisis SWOT dapat memudahkan manajemen 

untuk memperoleh gambaran kekuatan dan kelemahan yang dimiliki visi, 

misi, dan tujuan perusahaan secara komprehensif. 

2. Tahap perencanaan strategik, menghasilkan dokumen yang berisi sasaran 

strategik, target, dan inisiatif strategik. Sasaran strategik merupakan sasaran 

masa depan yang hendak dituju oleh organisasi sebagai penerjemahan strategi 

untuk mewujudkan visi dan tujuan (goals). Oleh karena perwujudan sasaran 

strategik memerlukan waktu lama di masa depan, organisasi perlu menetapkan 

target untuk menandai pencapaian (achivements) di sepanjang perjalanan 

untuk mewujudkan sasaran strategik. 

3. Sistem penyusunan program menghasilkan program. Penyusunan program 

merupakan proses penjabaran inisiatif strategik ke dalam program. 

Penyusunan program dilaksanakan melalui sistem penyusunan program yang 

menghasilkan berupa keluaran berupa program, langkah–langkah besar pilihan 

untuk mewujudkan sasaran–sasaran strategik tertentu beserta prakiraan 

sumber daya yang diperlukan untuk dan diperoleh dari langkah–langkah 

tersebut. 

4. Sistem penyusunan anggaran menghasilkan anggaran atau rencana laba jangka 

pendek. Penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan rencana laba 

jangka pendek yang berisi langkah–langkah yang akan ditempuh oleh 

organisasi dalam melaksanakan sebagian program. 

5. Dalam tahap physical creation, sistem pengimplementasian menghasilkan 

rencana. Dalam tahap pengimplementasian rencana ini, manajemen dan 



karyawan melaksanakan rencana yang tercantum dalam anggaran ke dalam 

kegiatan nyata.  

6. Sistem pemantauan menghasilkan umpan balik (feedback) tentang 

pelaksanaan rencana. Setiap langkah yang diukur untuk memberikan 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 dicapai, sasaran strategik telah berhasil diwujudkan, 

tujuan dan visi organisasi telah dicapai. 

Perusahaan yang inovatif telah menggunakan balanced scorecard sebagai 

sistem manajemen strategis untuk mengelola strategi mereka dalam jangka 

panjang. Para manajer Amerika percaya bahwa scorecard memungkinkan mereka 

untuk menjembatani gap utama yang ada di perusahaan antara pengembangan dan 

formulasi strategi dengan proses implementasinya.  

Menurut Kaplan dan Norton dalam buku Yuwono dkk (2006:12), dari 

pengalaman di lapangan ditemui penyebab eksistensi gap yang diuraikan ke 

dalam empat klasifikasi, diantaranya : 

1. ”Visi dan strategi tidak dapat dijalankan. 
2. Strategi tidak terhubung dengan sasaran–sasaran departemen, tim dan 

individu. 
3. Strategi tidak terhubung dengan alokasi sumber daya. 
4. Umpan balik yang diperoleh bersifat taktis bukan strategis.” 

 
Hambatan-hambatan eksekusi tersebut dapat ditanggulangi dengan 

mengintegrasikan balanced scorecard dalam sebuah strategic management system 

yang baru. Menurut Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi 

(2000:11) empat komponen sistem manajemen strategis yaitu : 

1. ”Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi . 

a. strategi adalah referensi bagi keseluruhan proses manajemen.  

b. shared vision adalah fondasi bagi pembelajaran strategis. 

2. Mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan–tujuan dan ukuran–ukuran 

strategis. 



a. seluruh sasaran perusahaan harus selaras dari manajemen tingkat atas 

sampai individu paling bawah. 

b. pendidikan dan komunikasi yang terbuka tentang strategi adalah basis bagi 

pemberdayaan pegawai.  

c. sistem kompensasi harus terhubung dengan strategi. 

3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif 

strategis. 

a. stretch targets dibuat dan disetujui  

b. inisiatif strategis secara jelas diidentifikasi   

c. investasi ditentukan oleh strategi 

d. anggaran tahunan dihubungkan ke perencanaan jangka panjang 

4. Meningkatkan umpan balik dan mempelajari strategis. 

a. feedback system digunakan untuk menguji hipotesis dimana strategi 

didasarkan  

b. dibentuk tim problem solving 

c. pengembangan strategi dilakukan secara berkesinambungan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Gambar 2.3 

Balanced Scorecard sebagai Kerangka Kerja Tindakan Strategis  
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Sumber : Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi (2000 : 11) 
 

Dari gambar diatas, keempat komponen sistem manajemen dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi perusahaan  

Proses scorecard dimulai dengan tim manajemen eksekutif senior yang 

bekerja menerjemahkan strategi unit bisnis ke dalam berbagai tujuan strategis 



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

mempertimbangkan apakah akan menitikberatkan pada pertumbuhan dan 

pendapatan 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. 

Scorecard menciptakan sebuah model bersama dari bisnis keseluruhan 

dimana setiap orang memberikan konstribusi. 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.  

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 elektronik melalui jaringan komputer. Komunikasi tersebut 

memberikan informasi kepada semua pekerja mengenai berbagai tujuan 

penting yang harus dicapai agar strategis organisasi berhasil. Beberapa 

perusahaan berusaha untuk menguraikan ukuran strategis tingkat tinggi 

scorecard unit bisnis ke dalam ukuran yang lebih spesifik pada tingkat 

operasional. Scorecard mendorong adanya dialog antara unit bisnis dengan 

eksekutif korporasi dan anggota dewan direksi yang tidak hanya 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 jangka panjang unit 

bisnis dan strategi untuk mencapai tersebut. Secara individu para pekerja telah 

merumuskan berbagai tindakan lokal yang akan memberi kontribusi bagi 



tercapainya 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. Para  

eksekutif senior harus menentukan sasaran bagi berbagai ukuran scorecard 

untuk tiga atau lima tahun. Sasaran–sasaran untuk inisiatif strategis berasal 

dari ukuran scorecard seperti penghematan waktu yang dramatis dalam siklus 

pemenuhan pesanan, waktu peluncuran produk ke pasar yang lebih singkat 

dalam proses pengembangan produk, dan peningkatan kemampuan pekerja. 

Balanced scorecard juga memungkinkan sebuah perusahaan untuk 

mengintegrasikan perencanaan strategi dengan proses penganggaran tahunan.  

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis  

Proses ini memberikan kapasitas bagi pembelajaran perusahaan pada 

tingkat eksekutif. Balanced scorecard memungkinkan manajer memantau dan 

menyesuaikan pelaksanaan strategi dan jika perlu membuat perubahan 

mendasar terhadap strategi itu sendiri. Sistem pengendalian manajemen 

diciptakan untuk menjamin bahwa para manajer dan pekerja bertindak sesuai 

dengan 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).  

Dalam lingkungan yang terus berubah, strategi baru dapat muncul dari 

pemanfaatan peluang atau dengan menanggapi ancaman yang tidak 

diantisipasi ketika rencana strategi 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 konstan dengan kenyataan, pengamatan, pengalaman yang sedang 

dialami.  

Balanced scorecard  yang disusun secara tepat mengartikulasikan teori 

yang mendasari aktiva perusahaan. Scorecard seharusnya didasarkan pada 

serangkaian hubungan sebab akibat yang timbul dari strategi, yang meliputi 

estimasi waktu tanggap dan besarnya keterkaitan diantara berbagai ukuran 

scorecard. 

 

2.6.2 Pihak–pihak yang Berperan dalam Pelaksanaan Balanced Scorecard 

Menurut Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi (2000:262) 

pihak yang diperlukan dalam pembangunan sebuah balanced scorecard adalah 

sebagai berikut : 

1. ”Architect  

Biasanya merupakan senior staf manajemen di organisasi seperti : 

a. wakil presiden bidang perencanaan strategis dan pengembangan bisnis  

b. wakil presiden bidang manajemen mutu  

c. wakil presiden bidang keuangan atau pengawas divisi 

2. Charge Agent  

Merupakan pihak yang bertanggungjawab langsung pada direktur operasi 

karena merekalah yang berperan sebagai kepala staf yang memandu 

pengembangan sistem manajemen baru pada periode dua sampai tiga tahun 

selama proses manajemen baru yang dipicu oleh penerapan balanced 

scorecard. 

3. The Communicator 

Merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan penjelasan dan 

dukungan pada segenap anggota organisasi dari tingkat yang paling senior 

hingga para pegawai.” 

 
 
 
 
 
 


