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BAB II 
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2.1  Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah sebuah pernyataan yang menyajikan ukuran hasil 

yang sebenarnya dari beberapa kegiatan pribadi atau kesatuan pada 

periode waktu yang sama dan dibandingkan dengan anggaran atau ukuran 

standar yang diperoleh dengan beberapa asumsi keadaan selama periode 

yang sama pula, Siegel, Geri dan Shim, Joe K (1994). Sedangkan menurut 

Stephen P. Robins (1984) pengertian kinerja adalah keadaan dimana 

individu atau kelompok berfungsi penuh menampilkan pelaksanaan tugas. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka kinerja 

perusahaan yaitu tingkat pelaksanaan tugas (kemampuan kerja) yang bisa 

mencapai baik sebagian atau semua aktifitas yang ada dalam sebuah 

organisasi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-

batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tolok 

ukur kinerja mencerminkan bagaimana perusahaan memanfaatkan harta 

yang dimiliki secara produktif dan memonitor efisiensi penggunaan modal 

perusahan dalam bentuk dana maupun barang oleh divisi operasi untuk 

meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Selain itu, perusahaan 

memerlukan kemampuan baru untuk dapat berhasil dalam persaingan 

selain kemampuan untuk mengelola barang secara efisien, misalnya 



2 

 

menghasilkan produk atau jasa yang berkualias tinggi, memiliki konsumen 

yang loyal, menghasilkan inovasi produk atau jasa baru dan sebagainya 

Pengukuran kinerja pada suatu perusahaan dalam periode tertentu sangat 

di perlukan agar prestasi perusahaan dapat diketahui. Selama ini 

pengukuran kinerja pada perusahaan hanya terfokus pada perspektif 

keuangan saja, yang hanya menggambarkan kinerja pada satu sisi yaitu 

perusahaan (internal), sedangkan sisi luar perusaha (eksternal) tidak / 

kurang disentuh. Kenyataan inilah yang menjadi awal terciptanya konsep 

Balanced Scorecard (BSC). 

Brandon Charles H. dan Drtina Ralph E. (1997) mengatakan bahwa 

langkah pertama dalam mendesain sistem penilaian kinerja adalah memilih 

alat ukur kinerja yang cocok dan sesuai dengan perhatian manajemen pada 

semua aktivitas perusahaan. 

Selanjutnya Atkinson, Banker, Kaplan dan Young (1995) mengemukakan 

bahwa penilaian kinerja mengukur berbagai aktivitas tingkat organisasi 

sehingga menghasilkan informasi umpan balik untuk melakukan perbaikan 

organisasi. Perbaikan organisasi mengandung makna perbaikan 

manajemen organisasi yang meliputi : perbaikan perencanaan, proses dan 

evaluasi. 

Menurut Mulyadi (2001) tujuan pokok penilaian kinerja adalah 

untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Pengukuran kinerja 
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memperhatikan suatu hubungan antara perencanaan yang telah ditetapkan 

perusahaan dengan hasil yang telah dicapai perusahaan untuk menilai 

keberhasilan suatu perusahaan. Perencanaan yang berisi strategi-strategi 

yang bertujuan untuk kelangsungan hidup perusahaan haruslah dapat 

diukur karena kita tidak dapat mengelola apapun dengan baik jika yang 

direncanakan tidak dapat diukur. 

Penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk: 

a.  Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

b.  Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

karyawan seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian. 

c.  Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program 

pelatihan karyawan. 

d.  Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 

atasan mereka menilai kinerja mereka.  

e.  Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Menurut 

Mulyadi (2001) 

2.2 Pengertian Kinerja Organisasi  

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat 

dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan 

hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi.  
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Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses 

tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap 

sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga 

merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja 

merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen 

organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.  

“Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu 

organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu 

organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat 

mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya”. (Surjadi,2009)  

Menurut Baban Sobandi Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah 

dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait 

dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact. (Sobandi, 2006).  

Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya 

dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, 

outcome, benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat 

mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja 

yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai 

peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.  

Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas 

perusahaan selama  periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi 
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yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Kinerja 

merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau 

seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode 

dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya biaya masa lalu atau 

yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Srimindarti,2004). 

2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi  

Kinerja dalam lingkup organisasi adalah hasil kerja yang telah 

dicapai oleh suatu organisasi dalam melakukan suatu pekerjaan 

dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Berhasil tidaknya tujuan dan 

cita-cita dalam organisasi tergantung bagaimana proses kinerja itu 

dilaksanakan. Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja organisasi:  

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja 

yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang 

dihasilkan oleh organisasi. semakin berkualitas teknologi 

yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja 

organisasi tersebut.  

2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh 

organisasi.  
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3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, 

penataan ruangan, dan kebersihan.  

4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja 

yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.  

5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan 

anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan 

tujuan organisasi.  

6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek 

kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya. (Ruky, 2001)  

Diatas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja organisasi dalam pencapaian pelaksanaan 

tugas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi 

pemerintahan. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau 

instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin 

dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam 

memaksimalkan suatu kegiatan yang telah di tetapkan sebelumnya.  

Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi 

pemerintahan tergantung bagaimana proses kinerja itu 

dilaksanakan. kinerja tidak lepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam 

buku Anwar Prabu Mangkunegara.  
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1. Faktor Kemampuan Ability Secara psikologis, kemampuan 

ability terdiri dari kemampuan potensi IQ dan kemampuan 

reality knowledge+skill. Artinya pimpinan dan karyawan 

yang memiliki IQ superior, very superior, gifted dan genius 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan 

terampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari maka 

akan mudah menjalankan kinerja maksimal.  

2. Faktor motivasi Motivation Motivasi diartikan sebagai 

suatu sikap attitude pimpinan dan karyawan terhadap 

situasi kerja situation dilingkungan organisasinya. Mereka 

yang bersikap positif pro terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika 

mereka berpikir negatif kontra terhadap situasi kerjanya 

akan menunjukan pada motivasi kerja yang rendah. Situasi 

yang dimaksud meliputi hubungan kerja, fasilitas kerja, 

iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja 

dan kondisi kerja. (Mangkunegara, 2006)  

Berdasarkan pengertian diatas bahwa suatu kinerja organisasi dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat 

berjalannya suatu pencapaian kinerja yang maksimal faktor 

tersebut meliputi faktor yang berasal dari intern maunpun ekstern. 
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2.2.2 Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja sebuah perusahaan, 

terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan, antara lain yaitu 

pengukuran kinerja (performance measurement), ukuran kinerja 

(performance measure), metrik kinerja (performance metric). 

Istilah-istilah tersebut seringkali digunakan secara bergantian, 

namun demikian untuk menghindarkan kerancuan pemahaman 

diantara istilah-istilah tersebut, maka perlu diberikan penjelasan 

mengenai masing-masing perbedaannya. 

Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai proses 

pengkuantifikasian efisiensi dan efektivitas dari tindakan yang lalu. 

Ukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai sebuah parameter yang 

digunakan untuk mengkuantifikasi efisiensi dan/atau efektivitas 

dari tindakan yang lalu. Metrik kinerja adalah definisi dari 

cakupan, isi dan bagian-bagian komponen dari sebuah ukuran 

kinerja yang berbasis luas (Neely, 2002). 

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan pemahaman dan 

menghindari kerancuan, maka penulis akan menggunakan istilah 

pengukuran kinerja sebagai pokok bahasan utama dalam penelitian 

ini.  

Neely (2002) juga mengungkapkan bahwa sebuah sistem 

pengukuran kinerja memungkinkan keputusan yang diinformasikan 

untuk dibuat dan tindakan untuk diambil karena ini 
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mengkuantifikasikan efisiensi dan efektivitas dari tindakan yang 

lalu melalui akuisisi, pembandingan, penyortasian, analisis, dan 

interpretasi dari data yang layak. Dalam konteks ini, aktivitas 

pemrosesan informasi yang meliputi memperoleh, 

membandingkan, menyortir, menganalisis, dan 

menginterpretasikan, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Akuisisi data, merupakan proses mengumpulkan fakta-fakta 

yang masih mentah. 

2. Pembandingan data, merupakan proses mengkompilasikan 

fakta fakta mentah ke dalam sebuah data set tunggal yang 

terintegrasi. 

3. Penyortasian data, merupakan proses menentukan fakta 

individual di data set ke dalam kategori yang bermakna 

sehingga data dapat dianalisis. 

4. Analisis data, merupakan proses mencari pola yang ada 

dalam data set yang telah disortasi. 

5. Interpretasi data, merupakan proses menjelaskan implikasi 

dari banyak pola yang teridentifikasi dalam data set yang 

telah tersortasi. 

2.2.3 Unsur-unsur Kunci dalam Pengukuran Kinerja 

Veithzal Rivai, et al., (2008) mendeskripsikan beberapa unsur 

kunci dalam pengukuran kinerja perusahaan sebagai berikut.  
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1. Pendefinisian misi, penetapan tujuan dan sasaran-sasaran 

perusahaan. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang tidak 

dapat dipisahkan, karena penetapan tujuan merupakan 

pengembangan dari pernyataan misi yang berisi kebijakan 

jangka panjang dan jangka pendek yang akan dilakukan 

dalam upaya mencapai suatu sasaran tertentu. 

2. Penetapan rencana strategis dan kebijakan operasional 

perusahaan. Perencanaan strategis membantu pengambilan 

keputusan untuk memilih secara rasional di antara berbagai 

kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, 

sejalan dengan tujuan dan sasaran, serta hasil yang 

diharapkan dari perusahaan bersangkutan. Di sisi lain, 

penetapan kebijakan operasional merupakan bagian dari 

penetapan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.  

3. Penetapan dan pengembangan indikator-indikator kinerja. 

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung 

dan diukur. Indikator kinerja ini disusun sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dan harus 

dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaiannya. 

4. Pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. 

Indikator-indikator yang telah ditetapkan kemudian 

diterapkan untuk mengukur kinerja perusahaan 

menggunakan data-data aktual perusahaan. 
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5. Pelaporan hasil-hasil secara formal. Pelaporan hasil kinerja 

ini dapat berfungsi sebagai pertanggungjawaban atas hasil 

yang dicapai dan juga sebagai umpan balik dalam rangka 

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 

6. Penggunaan informasi kinerja. Informasi kinerja ini dapat 

digunakan untuk mengetahui capaian kinerja pada periode 

tertentu dan juga sebagai bahan acuan perbaikan untuk 

periode berikutnya. 

2.2.4 Langkah-langkah Pengukuran Kinerja 

Moeheriono (2012) menjelaskan mengenai beberapa tahap dalam 

pengukuran kinerja perusahaan, yaitu: 

1. Mendesain 

Proses mendesain meliputi beberapa aktivitas, antara lain 

seperti menentukan model apa yang dipilih termasuk 

kerangka kinerjanya sampai penentuan indikator kinerja 

utama. Indikator tersebut harus dalam bentuk metrik yang 

dapat diukur dan dapat merepresentasikan tujuan strategis 

dari organisasi. 

2. Mengukur 

Indikator-indikator yang telah ditentukan dalam tahap 

desain kemudian diterapkan untuk mengukur kinerja 

perusahaan menggunakan data-data aktual perusahaan. 
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3. Mengevaluasi 

Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi hasil pengukuran 

yang telah dilakukan. 

4. Menindaklanjuti 

Hasil yang diperoleh pada tahap evaluasi kemudian 

ditindaklanjuti dengan menentukan indikator-indikator 

mana saja yang menunjukkan kinerja yang sudah baik dan 

indikator-indikator mana saja yang masih menunjukkan 

kinerja yang buruk. 

5. Mengevaluasi kembali 

Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi kembali apakah 

sistem pengukuran kinerja yang telah disusun dan 

diterapkan tersebut telah sesuai atau belum dengan 

kebutuhan perusahaan. Sistem tersebut juga dievaluasi 

kembali apakah sudah dapat mencerminkan kinerja 

perusahaan yang sesungguhnya atau belum. Mulyadi (2007) 

menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu dilaksanakan 

dalam pengukuran kinerja, namun demikian sebelum 

melakukan serangkaian langkah-langkah tersebut perlu 

didahului dengan mendesain sistem penghargaan terlebih 

dahulu. 

Sistem penghargaan tersebut didesain melalui enam langkah 

berikut. 
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1) Menetapkan aspek kinerja yang hendak diberi penghargaan. 

2) Menentukan bobot setiap aspek dan komponen kinerja. 

3) Menentukan performance grade yang dipakai untuk 

menilai setiap aspek kinerja dan penghargaan yang 

diberikan untuk setiap performance grade. Performance 

grade merupakan standar nilai yang digunakan dalam 

proses penilaian kinerja. 

4) Menetapkan bobot (weight) untuk setiap perspektif yang 

dicakup sasaran strategik dalam achievement base aspect. 

“Achievement base aspect adalah keberhasilan personel, 

tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran 

strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku 

yang diharapkan” (Mulyadi 2007). 

5) Menetapkan bobot untuk setiap sasaran strategik dalam 

setiap perspektif dalam achievement base aspect. 

6) Menetapkan tipe target yang akan dipakai sebagai basis 

pendistribusian penghargaan dalam achievement base 

aspect. Target setiap sasaran strategik ditetapkan untuk 

basis penetapan penghargaan atas keberhasilan personel 

dalam pencapaian target. 

Setelah tahapan-tahapan dalam desain sistem penghargaan telah 

dilakukan, selanjutnya perusahaan dapat melakukan proses 

penilaian kinerja yang terdiri dari delapan tahap sebagai berikut. 
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1) Pengumpulan data pencapaian target setiap sasaran 

strategik di achievement aspect base. 

2) Pengumpulan data hasil penilaian kinerja di core 

competence base, technical competence, dan core values 

Core competence base merupakan keberhasilan personel 

dalam menguasai kompetensi inti yang dituntut oleh 

strategi pilihan organisasi. Technical competence base 

merupakan keberhasilan personel dalam menguasai 

kompetensi teknikal yang dituntut oleh strategi pilihan 

organisasi. Core value base adalah keberhasilan personel 

dalam memahami dan menghayati nilai-nilai yang 

disepakati untuk dijunjung oleh organisasi dalam 

menjalankan bisnis (Mulyadi 2007). 

3) Penentuan bobot untuk setiap aspek dan komponen kinerja. 

4) Penentuan nilai untuk setiap pencapaian kinerja. 

5) Penentuan nilai untuk setiap komponen kinerja di aspek 

achievement base. 

6) Penjumlahan angka nilai setiap aspek kinerja. 

7) Penghitungan skor tertimbang (weighted score). 

8) Penetapan performance grade berdasarkan hasil 

penghitungan skor tertimbang. 
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2.3   Balanced Score Card 

 Pada awal tahun 1990 Robert S. Kaplan (Harvard Business School) 

and David Norton melakukan penelitian tentang kinerja dengan 

pendekatan terhadap strategi manajemen. Balanced scorecard berasal dari 

dua kata yaitu Balanced (berimbang) dan Scorecard (kartu skor). 

Balanced (berimbang) berarti adanya keseimbangan antara kinerja 

keuangan dan non-keuangan, kinerja jangka pendek dan kinerja jangka 

panjang, antara kinerja yang bersifat internal dan kinerja yang bersifat 

eksternal. Sedangkan Scorecard (kartu skor) yaitu kartu yang digunakan 

untuk mencatat skor kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan 

untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa 

depan. 

2.3.1. Sejarah Balance Scorecard 

Berawal dari sistem pengukuran kinerja yang hanya fokus kepada 

aspek keuangan saja maka munculah konsep Balance Scorecard 

yang digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem pengukuran 

kinerja tersebut. Konsep Balance Scorecard bukan hanya 

digunakan sebagai alat pengukur kinerja namun berkembang 

sebagai pendekatan dalam penyusunan rencana strategik. 

a.  Sejarah awal 

Pada dekade 90 an, pengukuran kinerja eksekutif diukur 

berdasarkan perspektif keuangan. Akibatnya, perhatian 

utama eksekutif lebih dipusatkan pada kinerja jangka 
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pendek untuk mewujudkan kinerja keuangan, sehingga 

mengabaikan kinerja non keuangan seperti kepuasan 

pelanggan, produktivitas, dan proses untuk menghasilkan 

produk dan jasa, serta keberdayaan dan komitmen 

karyawan dalam menghasilkan produk dan jasa. 

Pada tahun 1990, bagian riset kantor akuntan publik KPMG 

Nolan Norton Institute di USA dipimpin oleh David P 

Norton mensponsori studi tentang “Pengukuran Kinerja 

dalam Organisasi Masa Depan” yang didorong kesadaran 

bahwa tidak cukup hanya mengukur kinerja keuangan. Dari 

studi tersebut dihasilkan sebuah artikel “Balance Scorecard 

Measures That Drive Performance” dalam Harvard 

Bussines Review (1992) yang menyimpulkan bahwa untuk 

mengukur kinerja eksekutif di masa depan, diperlukan 

ukuran komprehensif yang mencakup empat perspektif: 

keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta 

pembelajaran dan pertumbuhan (Mulyadi, 2001). Ke empat 

ukuran ini disebut Balance Scorecard yang 

menyeimbangkan dan cukup komprehensif agar 

keberhasilan kinerja perusahaan sustainable (berjangka 

panjang). 
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Gambaran singkat mengenai sejarah awal Balance 

Scorecard digunakan dalam organisasi dapat dilihat dari 

gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Mulyadi, 2001. Alat manajemen kontemporer untuk 

pelipatganda kinerja keuangan perusahaan). 
 

Gambar 2.1 

Peran awal Balanced Scorecard 

 

b.  Perkembangan 

Pada tahun 1992 Balance Scorecard berkembang pada 

tahap berikutnya yaitu diperluas penerapannya untuk proses 

perencanaan strategik. Kemudian mulai pertengahan tahun 

1993, Renaissance Solutions Inc (RSI) sebuah perusahaan 

konsultasi yang dipimpin oleh David P Norton (semula 

CEO Nolan Norton Institute menerapkan pendekatan ini 

pada beberapa perusahaan kliennya yang sejak itu 

Perumusan Strategi 

Perencanaan  Strategik 

Penyusunan Program 

Penyusunan Anggaran 

Implementasi 

Pemantauan 

Tahap awal perkembangan 

(1990 – 1992) sebagai 

pengukuran kinerja 

komprehensif 
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berkembang sebagai inti manajemen strategi (strategic 

management system)). Keberhasilan ini dilaporkan dalam 

suatu artikel di Harvard Bussiness yang berjudul “Using 

balance  scorecard as a Strategic Management System”. 

Pendekatan ini disamping digunakan untuk menghasilkan 

rencana strategik yang komprehensif, juga digunakan untuk 

menghasilkan rencana yang koheren antara satu sasaran 

dengan yang memiliki hubungan sebab akibat (Mulyadi, 

2001) seperti gambar dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : (Mulyadi, 2001. Alat Manajemen Kontemporer Untuk 

Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan 

Gambar 2.2  

Perkembangan Peran Balance Scorecard 
 

c.  Implementasi Pada Masa Kini 

Pada tahun 2000 pendekatan ini telah menjadi inti sistem 

manajemen strategik bagi seluruh personel perusahaan 
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terutama perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi 

informasi secara intensif dalam operasi bisnisnya. Dengan 

teknologi informasi, Balance Scorecard dikomunikasikan 

ke seluruh personel dan koordinasasi perwujudan berbagai 

sasaran strategik yang telah ditetapkan. 

Jika pada awalnya pendekatan ini hanya dimanfaatkan 

untuk memperluas perspektif rencana strategik yang 

disusun, maka perkembangan yang terakhir ini sudah 

dimanfaatkan sebagai menghasilkan konsensus dari 

knowledge worker dalam menetapkan berbagai sasaran 

strategik yang akan mewujudkan visi oleh perusahaan, 

seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Mulyadi, 2001. Alat Manajemen Kontemporer Untuk 

Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan) 

Gambar 2.3 

Perkembangan Implementasi Masa Kini Peran Balance Scorecard 
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untuk analisis SWOT 
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2.3.2 Konsep Balance Scorecard 

Kompleksitas mengelola perusahaan yang mengharuskan seorang 

manajer untuk mampu melihat secara seimbang faktor yang 

mempengaruhi kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. untuk 

mewujudkan hal tersebut, maka harus memperhatikan 

keseimbangan dalam pencapaian kinerja keuangan dan non 

keuangan, kinerja jangka pendek dan jangka panjang serta kinerja 

yang bersifat intern dan ekstern (Mulyadi, 2005  dalam Dhika 

Pratiwi 2007). 

Kaplan dan Norton menjelaskan inovasi Balance Scorecard 

sebagai berikut : 

“The balance scorecard retains traditional financial measures. But 

financial measures tell the story of past event, an adequate story 

industrial age companies for which investment in long term 

capabilities and customer relationship were not: critical for 

success. These financial measures are an adequate, however, for 

guiding and create future value through investment in customers, 

suppliers, employees, processes, technology and innovation”. (Paul 

Averson, 2000) Balance Scorecard tetap mempertahankan 

berbagai ukuran finansial tradisional. Akan tetapi ukuran finansial 

hanya menjelaskan berbagai peristiwa masa lalu yang cocok untuk 

perusahaan abad industri yang investasi dalam kapabilitas jangka 

panjang dan hubungan dengan pelanggan bukanlah faktor penting 
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dalam mencapai keberhasilan, tetapi berbagi ukuran finansial 

tersebut tidak memadai untuk menuntun dan mengevaluasi 

perjalanan yang harus dilalui perusahaan abad informasi dalam 

menciptakan nilai masa depan melalui investasi yang ditanamkan 

pada pelanggan, pemasok, pekerja, proses, teknologi dan inovasi 

(Kaplan dan Norton, 2000). 

Balance scorecard memungkinkan perusahaan mencatat hasil 

kinerja finansial sekaligus memantau perjalanan kemajuan 

perusahaan dalam membangun kemampuan untuk pertumbuhan 

dimasa yang akan datang. Anthony dan Govin Darojan didalam 

Tangkilisan (2003), menyatakan bahwa penerapan Balance 

Scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja organisasi 

mendasarkan pada asumsi-asumsi: 

a.  Ukuran-ukuran finansial yang berdiri sendiri tidak cukup 

untuk mengoperasikan sebuah organisasi.  

b. Perhatian yang khusus harus dilakukan pada pengembangan 

ukuran ukuran non finansial. Balance Scorecard tidak 

hanya sebagai sistem pengukuran atau operasional saja, 

tetapi perusahaan yang inovatif menggunakannya sebagai 

sebuah sistem manajemen strategik untuk mengelola 

strategi jangka panjang. Perusahaan menggunakan sebagai 

fokus pengukuran untuk menghasilkan berbagai proses 

manajemen yaitu: 
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 Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. 

Proses scorecard dimulai dengan tim manajemen senior 

yang bersama-sama menerjemahkan strategi unit bisnis 

ke dalam berbagai tujuan strategis yang spesifik 

sehingga visi dan misi dari perusahaan dapat diperjelas 

dalam strategi dan menghasilkan konsensus atau 

kesatuan pemahaman didalam kelompok eksekutif 

senior untuk pengembangan Balance Scorecard. Tujuan 

scorecard menjadi tanggungjawab tim manajemen 

sebagai kerangka kerja serangkaian proses manajemen. 

 Mengkomunikasikan dan mengkaitkan berbagai tujuan 

dan ukuran strategis. Scorecard memberikan dasar 

untuk mengkomunikasikan strategi unit bisnis dan 

mendidik para eksekutif untuk berkomitmen dalam 

dialog tidak hanya mengenai sasaran finansial jangka 

pendek tetapi juga perumusan dan pelaksanaan strategi 

yang menghasilkan terobosan kinerja masa depan. 

 Merencanakan, menetapkan sasaran dan menyelaraskan 

berbagai inisiatif strategis. Balance Scorecard 

digunakan untuk menetapkan sasaran, memadukan 

inisiatif strategis, mengalokasikan sumber daya dan 

menetapkan tonggak-tonggak penting. 
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 Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. 

Scorecard mengartikulasikan visi bersama, memberikan 

umpan balik strategis dan memfasilitasi tinjauan ulang 

dan pembelajaran strategi  

Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang dialih bahasakan oleh 

Peter R. Yosi Pasla (2000) mendefinisikan balanced scorecard 

sebagai berikut : “Balanced scorecard menerjemahkan misi dan 

strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran, yang tersusun ke 

dalam empat perspektif : keuangan, pelanggan, proses bisnis 

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.” 

Sedangkan Mulyadi (2001) mendefinisikan balanced scorecard ke 

dalam dua istilah kata, kartu skor (scorecard) dan berimbang 

(balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk 

mencatat skor hasil kinerja seseorang, sedangkan berimbang 

dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kineja personel diukur 

secara seimbang dari aspek keuangan dan non-keuangan, jangka 

pendek dan jangka panjang , intern dan ekstern. 

Balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi perusahaan ke 

dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberikan 

kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis. 

Selain itu, balance scorecard memuat seperangkat ukuran finansial 

kinerja masa lalu melalui ukuran pendorong (drivers) kinerja masa 

depan. Seperangkat ukuran itu tertuang dalam empat perspektif 
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yang seimbang akan digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan. Keempat perspektif itu adalah perspektif finansial, 

perspektif pelanggan (customers), perspektif proses bisnis internal 

serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learn and 

growth). 

Balanced score card meninjau kinerja dari 4 perspektif yaitu : 

1. Perspektif Keuangan (Financial Perspectif) 

Seperti halnya pengukuran kinerja tradisional perspektif 

keuangan tetap digunakan karena perspektif keuangan 

memberikan gambaran apakah perencanaan dan 

pelaksanaan strategi perusahaan berhasil memberikan 

kontribusi positif atau negatif terhadap peningkatan laba 

perusahaan. Keberhasilan tersebut tercermin dalam sasaran-

sasaran yang secara khusus berhubungan dengan 

keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan nilai 

pemegang saham. Namun demikian pengukuran perspektif 

keuangan tersebut selain akan memberikan gambaran 

terhadap keberhasilan perencanaan dan implementasi di 

dalam Balanced Scorecard juga berperan untuk 

memberikan dorongan kepada 3 perspektif yang lainnya 

tentang target yang harus dicapai dalam mencapai tujuan 

organisasi. 
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Menurut Kaplan dan Norton yang dialih bahasakan oleh 

Peter R. Yosi, siklus bisnis terbagi 3 tahap, yaitu:  

a)  Tahap Bertumbuh (Growth)  

Tahap Growth merupakan tahap awal dalam siklus 

suatu bisnis. Pada tahap ini diharapkan suatu bisnis 

memiliki produk baru yang dirasa sangat potensial 

bagi bisnis tersebut. Untuk itu, maka pada tahap 

growth perlu dipertimbangkan mengenai sumber 

daya untuk mengembangkan produk baru dan 

meningkatkan layanan, membangun serta 

mengembangkan fasilitas yang menunjang produksi, 

investasi pada sistem, infrastruktur dan jaringan 

distribusi yang akan mendukung terbentuknya 

hubungan kerja secara menyeluruh dalam 

mengembangkan hubungan yang baik dengan 

pelanggan. Secara keseluruhan tujuan finansial pada 

tahap ini adalah mengukur persentase tingkat 

pertumbuhan pendapatan, dan tingkat pertumbuhan 

penjualan di pasar sasaran.  

b)   Tahap Bertahan (Sustain)  

Pada tahap ini perusahaan berupaya untuk 

mempertahankan pangsa pasar yang dimilikinya, 

sehingga semua aktivitas ditujukkan untuk 
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menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang 

ada. Investasi dan re-investasi dilakukan dengan 

mengisyaratkan tingkat pengembalian yang terbaik. 

Investasi yang dilakukan umumnya untuk 

meningkatkan kapasitas dan penyempurnaan proses 

operasional 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 invesmetn), 

tingkat pengembalian modal (Return on Capital), 

atau besarnya nilai tambah ekonomis (EVA).  

c)   Tahap Memanen (Harvest)  

Tahap Harvest merupakan suatu tahap di mana 

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 

yang telah dilakukan. Perusahaan tidak lagi 

melakukan investasi lebih jauh, sehingga dalam 

tahap ini besarnya arus kas masuk dari kegiatan 
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operasional dan tingkat penurunan modal kerja 

(reduction rate working capital) dijadikan sebagai 

tolok ukur kinerja financial perusahaan. 

2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspectif) 

Perspektif ini merupakan leading indicator, filosofi 

manajemen modern dimana persaiangan bisnis semakin 

tajam, konsumen mendapatkan kedudukan yang sangat 

penting, sehingga perusahaan dituntut untuk memberikan 

kepuasan akan kebutuhan pelanggannya. Persaingan bisnis 

yang menganut paham pasar bebas memberikan kekuasaan 

penuh kepada pelanggan, jika pelanggan kecewa terhadap 

produk ataupun pelayanan suatu perusahaan maka mereka 

akan dengan mudah mencari dan berganti kepada produsen 

lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kinerja yang 

buruk dari perspektif ini akan menurunkan jumlah 

pelanggan di masa depan meskipun saat ini kinerja 

keuangan terlihat baik. 

Kaplan dan Norton (2001) membagi perspektif pelanggan 

menjadi dua kelompok pengukuran, yaitu: customer core 

measurement dan customer value prepositions.  

Customer Core Measurement memiliki beberapa komponen 

pengukuran, yaitu:  
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1.  Pangsa Pasar (Market Share); Pengukuran ini 

menggambarkan pasar yang dikuasai perusahaan 

atas keseluruhan pasar yang ada, meliputi: jumlah 

pelanggan, jumlah penjualan, dan volume unit 

penjualan.  

2. Retensi Pelanggan (Customer Retention); Mengukur 

tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan 

hubungan dengan pelanggan.  

3.  Akuisisi Pelanggan (Customer Acquisition); 

Mengukur tingkat di mana suatu unit bisnis mampu 

menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis 

baru.  

4.  Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction); 

Menaksir tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan 

kriteria kinerja spesifik dalam value proposition.  

5. profitabilitas pelanggan (Customer Profitability); 

mengukur keuntungan yang diperoleh perusahaan 

dari penjualan produk/jasa kepada konsumen.  

Sedangkan Customer Value Proposition merupakan pemicu 

kinerja yang terdapat pada core value proposition yang 

didasarkan pada atribut sebagai berikut:  
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a).  Product/service attributes  

Meliputi fungsi dari produk atau jasa, harga, dan 

kualitas. Pelanggan memiliki preferensi yang 

berbeda-beda atas produk yang ditawarkan. Ada 

yang mengutamakan fungsi dari produk, kualitas, 

atau harga yang murah. Perusahaan harus 

mengidentifikasikan apa yang diinginkan pelanggan 

atas produk yang ditawarkan. Selanjutnya 

pengukuran kinerja ditetapkan berdasarkan hal 

tersebut. 

b).   Customer relationship  

Menyangkut perasaan pelanggan terhadap proses 

pembelian produk yang ditawarkan perusahaan. 

Perasaan konsumen ini sangat dipengaruhi oleh 

responsivitas dan komitmen perusahaan terhadap 

pelanggan berkaitan dengan masalah waktu 

penyampaian. Waktu merupakan komponen yang 

penting dalam persaingan perusahaan. Konsumen 

biasanya menganggap penyelesaian order yang 

cepat dan tepat waktu sebagai faktor yang penting 

bagi kepuasan mereka.  
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c).   Image and reputatiom  

Menggambarkan faktor-faktor intangible yang 

menarik seorang konsumen untuk berhubungan 

dengan perusahaan. Membangun image dan reputasi 

dapat dilakukan melalui iklan dan menjaga kualitas 

seperti yang dijanjikan. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal  

Analisis proses bisnis internal perusahaan dilakukan dengan 

menggunakan analisis value chain. Disini manajemen 

mengidentifikasi proses internal bisnis yang kritis yang 

harus diunggulkan perusahaan. Scorecard dalam perspektif 

ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa 

baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk dan atau 

jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Perspektif 

ini harus didesain dengan hati-hati oleh mereka yang paling 

mengetahui misi perusahaan yang mungkin tidak dapat 

dilakukan oleh konsultan luar.  

Kaplan dan Norton membagi proses bisnis internal ke 

dalam tiga tahapan, yaitu:  

a.  Proses inovasi  

Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi 

pelanggan, proses inovasi merupakan salah satu 

kritikal proses, dimana efisiensi dan efektifitas serta 
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ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan 

mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses 

penciptaan nilat tambah bagi pelanggan Dalam 

proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang 

kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan produk 

dan jasa yang mereka butuhkan. Proses inovasi 

dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian 

marketing sehingga setiap keputusan pengeluaran 

suatu produk ke pasar telah memenuhi syarat-syarat 

pemasaran dan dapat dikomersialkan (didasarkan 

pada kebutuhan pasar).  

b.  Proses Operasi  

Proses operasi adalah proses untuk membuat dan 

menyampaikan produk/jasa. Aktivitas di dalam 

proses operasi terbagi ke dalam dua bagian: 1) 

proses pembuatan produk, dan 2) proses 

penyampaian produk kepada pelanggan. 

Pengukuran kinerja yang terkait dalam proses 

operasi dikelompokkan pada waktu, kualitas, dan 

biaya.  

c.  Proses Pelayanan Purna Jual  

Proses ini merupakan jasa pelayanan pada 

pelanggan setelah penjualan produk/jasa tersebut 
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dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam tahapan ini, 

misalnya penanganan garansi dan perbaikan 

penanganan atas barang rusak dan yang 

dikembalikan serta pemrosesan pembayaran 

pelanggan. Perusahaan dapat mengukur apakah 

upayanya dalam pelayanan purna jual ini telah 

memenuhi harapan pelanggan, dengan 

menggunakan tolak ukur yang bersifat kualitas, 

biaya, dan waktu seperti yang dilakukan dalam 

proses operasi. Untuk siklus waktu, perusahaan 

dapat menggunakan pengukuran waktu dari saat 

keluhan pelanggan diterima hingga keluhan tersebut 

diselesaikan.  

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  

Proses ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus 

dibangun perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan 

dan kinerja jangka panjang. Proses pembelajaran dan 

pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya 

manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Yang termasuk 

dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya 

perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu 

dan organisasi.  
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Hasil dari pengukuran ketiga perspektif sebelumnya 

biasanya akan menunjukkan kesenjangan yang besar antara 

kemampuan orang, sistem, dan prosedur yang ada saat ini 

dengan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang 

diinginkan. Inilah alasan mengapa perusahaan harus 

melakukan investasi di ketiga faktor tersebut untuk 

mendorong perusahaan menjadi sebuah organisasi 

pembelajar (learning organization).  

Dalam perspektif ini, ada faktor-faktor penting yang harus 

diperhatikan, yaitu:  

a).  Kapabilitas pekerja  

Dalam hal ini manajemen dituntut untuk memperbaiki 

pemikiran pegawai terhadap organisasi, yaitu 

bagaimana para pegawai menyumbangkan segenap 

kemampuannya untuk organisasi. Untuk itu 

perencanaan dan upaya implementasi re-skilling 

pegawai yang menjamin kecerdasan dan kreativitasnya 

dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan organisasi.  

b).  Kapabilitas sistem informasi  

Bagaimanapun juga, meski motivasi dan keahlian 

pegawai telah mendukung pencapaian tujuan-tujuan 

perusahaan, masih diperlukan informasi-informasi yang 

terbaik. Dengan kemampuan sistem informasi yang 
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memadai, kebutuhan seluruh tingkatan manajemen dan 

pegawai atas informasi yang akurat dan tepat waktu 

dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.  

c).  Motivasi, kekuasaan dan keselarasan  

Perspektif ini penting untuk menjamin adanya proses 

yang berkesinambungan terhadap upaya pemberian 

motivasi dan inisiatif yang sebesar-besarnya bagi 

pegawai. Paradigma manajemen terbaru menjelaskan 

bahwa proses pembelajaran sangat penting bagi 

pegawai untuk melakukan trial and error sehingga 

turbulensi lingkungan sama-sama dicoba kenali tidak 

saja oleh jenjang manajemen strategis tetapi juga oleh 

segenap pegawai di dalam organisasi sesuai 

kompetensinya masing-masing. Upaya tersebut perlu 

didukung dengan motivasi yang besar dan 

pemberdayaan pegawai berupa delegasi wewenang 

yang memadai untuk mengambil keputusan. Selain itu, 

upaya tersebut juga harus dibarengi dengan upaya 

penyesuaian yang terus menerus yang sejalan dengan 

tujuan organisasi.  

Dari keempat perspektif tersebut terdapat hubungan sebab akibat 

yang merupakan penjabaran tujuan dan pengukuran dari masing-

masing perspektif. Hubungan berbagai sasaran strategic yang 
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dihasilkan dalam perencanaan strategic dengan kerangka Balanced 

Scorecard menjanjikan peningkatan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kinerja keuangan. Kemampuan ini sangat diperlukan 

oleh perusahaan yang memasuki lingkungan bisnis yang 

kompetitif. 

2.4 Teknologi Informasi  

Menurut James O‟Brien (2003), Teknologi Informasi adalah 

seperangkat perangkat keras, piranti lunak, telekomunikasi, manajemen 

basis data, dan teknologi pemorosesan informasi lainnya yang digunakan 

berdasarkan Computer Based Information System (CBIS).  

Menurut Senn (1998) Teknologi Informasi adalah suatu istilah 

yang menunjukkan berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan 

dalam pembentukan, penyimpanan dan penyebaran informasi. Tiga 

komponen utama dalam teknologi Informasi adalah komputer, jaringan 

komunikasi dan pengetahuan. Teknologi Informasi mencakup : 

1. Komputer, adalah suatu sistem elektronik yang terdiri dari 

perangkat keras dan piranti lunas yang diprogram (di instruksi) 

untuk menerima, memproses, menyimpan dan menyajikan data dan 

informasi. 

2. Jaringan komunikasi, adalah interkoneksi dari berbagai lokasi 

melalui suatu medium yang memungkinkan orang dapat mengirim 

dan menerima data dan informasi. 
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3. Consumer Electronics, adalah peralatan elektronik yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, contoh 

televisi, handphone. 

4. Know-How (pemahamam pemanfaatan TI), yang diartikan sebagai 

kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik yang 

mencakup:  

a. Mengenal dengan baik peralatan-peralatan TI; 

b. Mempunyai keahlian dalam menggunakan peralatan-

peralatan TI; 

c. Memahami kapan menggunakan TI untuk memecahkan 

masalah atau memanfaatkan peluang. 

Orlikowski & Gash (1992) memberikan definisi teknologi 

informasi sebagai segala bentuk sistem informasi berbasis komputer, yang 

mencakup mainframe dan aplikasi komputer. Teknologi informasi adalah 

sesuatu yang digunakan untuk menciptakan sistem informasi, yang 

semuanya merupakan perangkat keras serta perangkat lunak yang 

digunakan untuk mengimplementasikan sistem yang berbasis komputer 

(Callon, 1996 dalam Basu, 1998). Sarosa dan Zowghi (2003) 

menyimpulkan istilah teknologi informasi adalah semua teknologi yang 

digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyebarkan informasi.  

Pendapat serupa juga dikemukan oleh Porter dan Miller (1985) 

bahwa tujuan utama aplikasi teknologi informasi pada perusahaan adalah 

untuk mengkoordinasi aktivitas perusahaan. Sementara itu, Reckoff et al. 
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(1985) mengatakan bahwa teknologi informasi yang ada di perusahaan 

harus mampu mendukung langkah kompetitif, seperti kepemimpinan, 

diferensiasi, inovasi, pertumbuhan serta mampu memecahkan masalah 

koordinasi di antara departemen Pemahaman tentang teknologi informasi 

akan menentukan keberhasilan suatu sistem informasi, sebaliknya 

ketidaktahuan atau kecemasan pemakai terhadap sistem yang baru dapat 

menyebabkan kegagalan dalam menggunakan teknologi informasi. 

Hubungan antara teknologi informasi dengan kinerja secara eksplisit telah 

dijelaskan oleh Van der Zee (1999) dalam Van Grembergen et al. (2000), 

dimana impelementasi dan aplikasi TI dalam BSC akan meningkatkan 

kinerja.  

Dalam dasawarsa terakhir, perkembangan lingkungan bisnis yang 

sangat dinamis mempengaruhi setiap perusahaan, baik perusahaan besar, 

menengah maupun perusahaan kecil. Perubahan teknologi yang secara 

cepat akan mempengaruhi secara signifikan dari perkembangan bisnis, 

sehingga seringkali strategi unggulan yang dipilih sebelumnya tidak 

memadai lagi. Oleh karena itu, pemilihan dan penentuan strategi baru 

diperlukan bagi perusahaan agar lebih kompetitif (Vanany, 2002). Hal 

senada juga disampaikan oleh Ravens (1999) bahwa teknologi 

mempengaruhi posisi persaingan di dalam suatu industri. Upaya 

perusahaan untuk bertahan hidup dan berkembang dalam lingkungan 

bisnis global sangat bergantung pada kompetensi perusahaan dalam 
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memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi informasi, dalam 

menerobos berbagai hambatan.  

Teknologi informasi sebagai pemberdayaaan organisasi dalam 

merespon dan memenuhi tuntutan bisnis serta mewujudkan inovasi 

memerlukan pengembangan yang terencana dan terarah sesuai dengan 

misi perusahaan.  

Meningkatnya kepentingan koordinasi operasi tingkat dunia dan 

perlunya reaksi yang cepat terhadap ancaman persaingan dunia 

menegaskan akan pentingnya TI dalam konteks bisnis saat ini. 

Ketersediaan teknologi dalam suatu organisasi tentunya akan 

meningkatkan pelayanan (Iacovou et al., 1995 dalam Croteau & Li, 2003). 

Pendapat serupa juga dikemukan oleh Porter dan Miller (1985) bahwa 

tujuan utama aplikasi teknologi informasi pada perusahaan adalah untuk 

mengkoordinasi aktivitas perusahaan. Sementara itu, Reckoff et al. (1985) 

mengatakan bahwa teknologi informasi yang ada di perusahaan harus 

mampu mendukung langkah kompetitif, seperti kepemimpinan, 

diferensiasi, inovasi, pertumbuhan serta mampu memecahkan masalah 

koordinasi di antara departemen Pemahaman tentang teknologi informasi 

akan menentukan keberhasilan suatu sistem informasi, sebaliknya 

ketidaktahuan atau kecemasan pemakai terhadap sistem yang baru dapat 

menyebabkan kegagalan dalam menggunakan teknologi informasi. 

Hubungan antara teknologi informasi dengan kinerja secara eksplisit telah 

dijelaskan oleh Van der Zee (1999) dalam Van Grembergen et al. (2000), 
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dimana impelementasi dan aplikasi TI dalam BSC akan meningkatkan 

kinerja.  

2.4.1  Balanced Scorecard untuk IT 

IT Balanced Scorecard merupakan suatu pengukuran kinerja 

karyawan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi 

yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada Divisi TI 

sebagai penyelia pelayanan internal.  IT Balanced Scorecard 

mengadaptasi dari konsep Balanced Scorecard yang dikemukanan 

Kaplan and Norton yang kemudian dikembangkan oleh Win Van 

Grembergen. Menurut Grembergen (1998), ke empat perspektif 

dalam IT Balanced Scorecard berbeda dari perspektif umum 

Balanced Scorecsrd karena divisi IT adalah penyedia jasa internal. 

Pengguna adalah klien mereka dan konstribusi harus 

dipertimbangkan dari sudut pandang manajemen perusahaan.  

Pendekatan IT Scorecard hadir ketika ketertarikan masyarakat 

terhadap IT meningkat, lalu muncul masalah yaitu bagaimana 

mengevaluasi fungsi IT pada perusahaan sebagai evaluasi investasi 

IT. Maka ke empat  perspektif disesuaikan dengan perubahan yang 

terjadi dengan empat perspektif IT Balanced Scorecard, yaitu : 

1. Perspektif kontribusi perusahaan 

2. Perspektif orientasi pengguna 

3. Perspektif penyempurnaan operasional 

4. Perspektif orientasi masa depan 
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Pada dekade terakhir, banyak CIO telah menyadari bahwa itu tidak 

cukup hanya mengelola bisnis TI. Integrasi antara strategi TI dan 

strategi bisnis harus dikelola dengan baik. Alat yang dipilih untuk 

mengelola ini adalah Balanced Scorecard. (The Working Council 

for Chief Information Officers (2003) 

Praktisi Balanced Scorecard mengidentifikasi IT metrik dalam 

lima kategori utama: 

1. Financial performance. 

Pengeluaran biaya dalam rangka memberikan layanan TI, 

pengeraan project termasuk biaya pengeluaran untuk 

komunikasi data 

2.  Project performance. 

Metrik tentang investasi pengembangan aplikasi TI yang 

berkontribusi terhadap keuntungan perusahaan dan 

persentasi investasi terhadap peningkatan pelayanan TI 

3. Operational performance. 

Metrik terkait dengan waktu yang bisa dicapai pada saat 

kritikal dan ketersediaan layanan. 

4. Talent management. 

Kategori ini mengukur bagaimana mengelola sumberdaya 

manusia yang terkait dengan Teknologi Informasi. 

Termasuk kepuasan karyawan TI terhadap manajemen. 
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5. User satisfaction. 

Metrik ini fokus kepada umpan balik dari manajemen dan 

pengguna layanan TI 

2.5   Strategy Maps 

Menurut Kaplan dan Norton (2004), Strategy Maps adalah representasi 

visual dari empat sudut pandang Balance Scorecard yang saling 

berhubungan satu sama lainnya dengan hubungan sebab dan akibat. 

Strategy Maps memberikan cara yang seragam dan konsisten untuk 

menggambarkan strategi, sehingga tujuan dan pengukuran dan pengukuran 

dapat dibangun dan diatur. Strategy Map memberikan penghubung yang 

hilang antara formulasi strategi dan eksekusi strategi. 

Sasaran-sasaran strategis dalam sebuah Balanced Scorecard seharusnya 

dapat berperan untuk mengkomunikasikan strategi organisasi. Tujuan 

tersebut penting karena: 

a.  Balance scorecard menerangkan visi masa depan organisasi ke 

seluruh organisasi sehingga tercipta pemahaman yang sama; 

b.  Balanced scorecard menciptakan model yang holistik dari strategi 

yang mengijinkan semua pegawai untuk melihat bagaimana 

kontribusi mereka terhadap keberhasilan organisasi; 

c.  Balanced scorecard berfokus kepada upaya perubahan. 

 

Untuk membangun Balanced Scorecard yang dapat dikaitkan dengan 

strategi organisasi, perlu diperhatikan tiga prinsip berikut: (Kaplan dan 

Norton 1996) 
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a.  Hubungan sebab akibat, 

Strategi adalah sekumpulan hipotesis tentang hubungan sebab 

akibat. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan suatu urutan 

pernyataan jika maka. Sebuah Balanced Scorecard yang disusun 

secara semestinya seharusnya dapat menjelaskan strategi organisasi 

melalui urutan hubungan sebab akibat. Sistem pengukuran harus 

membuat hubungan (hipotesis) di antara berbagai tujuan dan 

ukuran di dalam berbagai perspektif menjadi eksplisit sehingga 

dapat dikelola dan divalidasi. 

Setiap ukuran yang dipilih untuk sebuah balanced scorecard 

seharusnya menjadi bagian dari mata rantai hubungan sebab akibat 

yang dapat mengkomunikasikan arti strategi ke seluruh organisasi. 

b.  Faktor pendorong kinerja, 

Semua balanced scorecard menggunakan ukuran generik tertentu. 

Ukuran-ukuran generik tersebut cenderung merupakan ukuran 

outcome, yang mencerminkan sasaran umum dari berbagai strategi. 

Ukuran-ukuran outcome tersebut cenderung menjadi indikator lag. 

Indikator lainnya adalah indikator lead. Indikator lead tersebut, 

atau disebut pendorong kinerja, merupakan ukuran yang unik untuk 

setiap jenis organisasi/unit. Pendorong kinerja mencerminkan 

keunikan dari strategi organisasi, sebagai contoh: pendorong 

kinerja profitabilitas keuangan, segmen pasar yang dipilih, dan 

proses internal tertentu serta sasaran 
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pembelajaran dan pertumbuhan yang akan menghasilkan value 

propositon kepada pelanggan dan segmen pasar. 

Sebuah balanced scorecard yang baik seharusnya memiliki bauran 

dari ukuran outcome dan ukuran pendorng kinerja. Ukuran 

outcome tanpa ukuran pendorong kinerja tidak 

mengkomunikasikan bagaimana outocme diperoleh. Hal tersebut 

juga tidak memberikan peringatan dini mengenai apakah strategi 

dapat dilaksanakan dengan sukses. Sebaliknya, ukuran pendorong 

kinerja tanpa ukuran outcome dapat membuat organisasi hanya 

mencapai perbaikan operasi yang bersifat jangka pendek, tetapi 

gagal untuk mengungkapkan apakah organasisasi telah dapat 

mengembangkan usahanya guna melayani pelanggan yang ada dan 

pelanggan baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

keuangan. 

c.  Keterkaitan dengan masalah keuangan. 

Hubungan sebab akibat dari seluruh ukuran dalam balanced 

scorecard seharusnya terkait dengan sasaran keuangan yang 

merupakan tujuan puncak/utama dari organisasi sektor privat yang 

mencari laba Keterkaitan dengan masalah keuangan. 

Hubungan sebab akibat dari seluruh ukuran dalam balanced 

scorecard seharusnya terkait dengan sasaran keuangan yang 

merupakan tujuan puncak/utama dari organisasi sektor privat yang 

mencari laba. 



44 

 

2.6 Pelaksanaan Strategi dengan Key Performance Indicator (KPI) 

Pelaksanaan atau implementasi strategi dilakukan dengan cara 

menjalankan strategi inisiatif atau program kerja oleh masing-masing unit 

kerja dan dibatasi dengan waktu pelaksanaannya selama periode tertentu.  

Agar pelaksanaan strategi dapat terlaksana dengan baik, maka strategi 

disusun selanjutnya perlu ditetapkan Key Performance Indicator (KPI) 

untuk setiap Strategy Objective. KPI merupakan seperangkat 

ukuran/parameter utama baik finansial maupun non finansial untuk 

mengukur keberhasilan pencapaian kinerja dan pelaksanaan strategi dalam 

mencapai sasaran di seluruh lini/unit kerja. 

KPI merupakan alat ukur bagi pencapaian Strategy Objective. KPI 

dibedakan menjadi KPI lagging dan KPI leading. KPI lagging adalah KPI 

yang bersifat outcome/output atau yang mengukur hasil, umumnya di luar 

kendali unit yang bersangkutan. KPI leading adalah KPI yang bersifat 

proses, yang mendorong pencapaian KPI lagging. Umumnya KPI leading 

berada di bawah kendali unit organisasi. 

Dalam penyusunan KPI dimungkinkan adanya sub KPI. Jika 

diumpamakan, KPI merupakan induk sedangkan sub KPI merupakan anak. 

Sebagai contoh KPI „Indeks kepuasan nasabah‟, sub KPI-nya antara lain: 

(i) Indeks kepuasan nasabah kredit, (ii) Indeks kepuasan nasabah dana, dan 

(iii) Indeks kepuasan nasabah treasury. 
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Dalam perumusan KPI seyogyanya memenuhi karakteristik indikator 

kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja 

menggunakan prinsip SMART-C,  (George T Doran) yaitu: 

a.  Specific, KPI harus mampu menyatakan sesuatu yang khas/unik 

dalam menilai kinerja suatu unit kerja. 

b.  Measurable, KPI yang dirancang harus dapat diukur dengan jelas, 

memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya. 

c.  Achievable, KPI yang dipilih harus dapat dicapai oleh 

penanggungjawab atau Unit In Charge. 

d.  Relevant, KPI yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi 

dan misi, serta tujuan strategis organisasi. 

e.  Time-bounded, KPI yang dipilih harus memiliki batas waktu 

pencapaian. 

f.  Continuously Improve, KPI yang dibangun menyesuaikan dengan 

perkembangan strategi organisasi. 

Setelah menentukan KPI untuk setiap Strategy Objective, organisasi perlu 

menetapkan target untuk setiap KPI. Target adalah suatu ukuran yang 

ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan penerapan 

BSC, target umumnya ditetapkan untuk masa 1 tahun. Penentuan besarnya 

target dapat didasarkan pada beberapa hal seperti pencapaian tahun lalu 

(baseline), keinginan stakeholder, atau melihat kepada kondisi internal dan 

eksternal organisasi. 

 



46 

 

2.6.1 Visi Misi 

Perjalanan mewujudkan visi organisasi (perusahaan) melalui 

strategi yang telah dipilih merupakan perjalanan panjang dan 

penuh rintangan. Organisasi memerlukan tonggak yang 

ditancapkan di sepanjang perjalanan untuk menandai keberhasilan 

mencapai tujuan. Dalam BSC ditentukan target yang hendak 

dicapai dalam mewujudkan tujuan dalam kurun waktu tertentu, 

yang dapat berfungsi sebagai tonggak sebelum tujuan akhir 

tercapai. 

Inisiatif atau lebih tepatnya disebut dengan strategic initiatives 

merupakan usaha-usaha yang ditempuh perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan inisiatif ini diharapkan 

perusahaan dapat memfokuskan seluruh sumber dayanya dalam 

mewujudkan visi organisasi. 

Dalam setiap scorecard, selain Critical Success Indikator 

(objectives) dan Key Performance Indicator (measures), juga 

dicantumkan Target (derajat pencapaian key indicator) dan 

Initiatives (upaya yang dilakukan untuk mancapai target). Target 

yang diterapkan sangat terkait dengan strategi yang diarahkan 

kepada pencapaian visi. 

  2.6.2 Pembobotan Perspektif dan Key Performance Indicator (KPI) 

Pembobotan perspektif dan KPI perlu dilakukan agar fungsi-fungsi 

proses bisnis organisasi yang diukur menggunakan KPI bisa 
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berjalan dengan baik. Pembobotan perspektif dan KPI dilakukan 

dengan melihat tingkat kepentingan proses bisnis organisasi. 

Perspektif dan KPI yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan 

bersifat kritis (critic) mendapatkan prioritas yang lebih. Salah satu 

model pembobotan KPI yaitu pembobotan secara langsung, 

dilakukan dengan cara memberikan bobot (dalam satuan persen 

(%)) pada setiap KPI. Total bobot semua KPI harus berjumlah 

100%. Pembobotan KPI akan dilakukan berbeda untuk setiap 

periode sesuai dengan tujuan perusahaan di dalam periode tersebut. 

2.7 Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators/KPI) 

Menurut Parmenter (2007), KPI menyajikan serangkaian ukuran yang 

fokus pada aspek-aspek kinerja organisasi yang paling penting untuk 

keberhasilan organisasi pada saat ini dan waktu yang akan datang, dimana 

KPI memiliki faktor penting yaitu ukuran, dan cara yang dilakukan tidak 

hanya untuk mencapai target yang ditetapkan, juga cara dalam 

memperbaiki target yang telah ada sehingga memberikan hasil yang lebih 

baik dari sebelumnya. Menurut Parmenter (2007), KPI mempunyai 7 

karakteristik yaitu : 

a.  Ukuran non-finansial  

b.  Ukuran kekerapan  

c.  Ditindaklanjutioleh CEO dan tim manajemen senior. 

d.  Semua staff harus memahami pengukuran dan tindakan koreksi. 

e.  Baik individu maupun tim ikut bertanggung jawab. 



48 

 

f.  Berpengaruh signifikan.  

g.  Berpengaruh positif  

2.8  Indikator Lead dan Lag 

Menurut Niven (2006), Indikator Lag adalah ukuran-ukuran yang fokus 

pada hasil pada akhir dari suatu periode, memiliki karakteristik kinerja 

yang bersifat historis. Contohnya : Market share, Sales, Employee 

satisfaction. Keuntungannya yaitu mudah untuk dikenal dan didapatkan. 

Dan permasalahannya yaitu bersifat historis, tidak menampilkan kegiatan 

pada saat ini,memiliki kekuatan prediksi yang lemah. Indikator Lag baik 

bagi perusahaan dalam melihat apakah kegiatan-kegiatan bisnis yang 

dilakukan telah berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. Sehingga 

Balanced Scorecard masih menggunakan indikator Lag sebagai penilaian 

kinerja yang telah dilakukan. Kemudian, Menurut Niven (2006), Indikator 

Lead adalah Ukuran-ukuran yang menggerakkan atau memimpin kinerja 

dari ukuran lag. Biasanya mengukur kegiatan dan proses yang menengah. 

Contoh : Hours spent with customers, proposals written, absenteeism. 

Keuntungannya memiliki sifat prediksi, dan membuat organisasi untuk 

menciptakan penyesuaian berdasarkan hasil. Permasalahannya yaitu susah 

untuk dikenal dan didapatkan, sering memberikan ukuran baru yang belum 

pernah ada di perusahaan. Indikator Lead sangat berperan penting dalam 

suatu sistem manajemen, dimana indikator ini merupakan motor 

penggerak bagi sumber daya yang perusahaan miliki, yang kemudian hasil 

dari indikator ini tercermin pada Indikator Lag. 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.4 

Keranga Pemikiran 


