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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pengertian Sistem, Manajemen SDM, Manajemen Kinerja, Kinerja

Karyawan dan Berbasis Kompetensi

2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Jogiyanto (1995:1) pendekatan sistem yang lebih menekankan pada

prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut “Suatu sistem adalah suatu jaringan

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”.

Sedangkan Definisi sistem menurut Mulyadi (2001:2) sebagai berikut :

a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur.

b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan.

c. Unsur-unsur tersebut berkerja sama untuk mencapai tujuan sistem.

d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Tindakan yang tidak sistematis biasanya tidak diatur oleh sistem dan manajer

harus menggunakan kebijakan untuk melaksanakan tindakan tersebut.Banyak

interaksi di antara para manajer atau antara seseorang manajer dan bawahannya

bersifat tidak sistematis.Interaksi ini biasanya tidak diatur oleh sistem sehingga

kebenarannya ditentukan oleh keberhasilan manajer dalam menghadapi manusia.Jika

semua tindakan diatur melalui sistem, hal ini tidak mungkin dan tidak praktis, berarti

tidak diperlukan peran para manajer.
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2.1.2 Pengertian Manajemen SDM

Manajemen berasal dari kata to manageyang berarti mengatur, mengurus,

melaksanakan, dan mengelola. Dalam hal mengatur ini akan timbul masalah dengan

berbagai macam pertanyaan, mengenai apa yang diatur dan apa tujuan serta

membagi-bagi dan kewajiban secara efektif dan efisien.

Menurut Maluya S.P. Hasibuan (2012:1) sebagai berikut :“Manajemen

merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya

manusia lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan

tertentu”.

Menurut Stoner yang dikutip T. Hani Handoko (2011:8) mendefinisikan

bahwa :”Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan”.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam perusahaan, karena

suatu aktivitas perusahaan, dalam mencapai tujuannya yaitu menghasilkan produk

berkualitas yang mampu bersaing dipasar serta penggunaan sumber daya lainnya

seperti Money, Material, Machine, dan sebagainya baru dapat terlaksana apabila ada

unsur manusia, semua itu dikarena manusia merupakan faktor penting dari seluruh

proses administrasi dan manajemen.

Adapun unsur-unsur manajemen terdiri dari 6 unsur (6M), yaitu: Men, Money,

Methode, Material, dan Market. Unsur manusia (Men) ini berkembang menjadi suatu

bidang ilmu manajemen yang disebut dengan Manajemen Sumber Daya Manusia

(MSDM).Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu bidang manajemen

yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi

perusahaan.Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada

perusahaan.Dengan demikian, fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah

yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.
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2.1.3 Pengertian Manajemen Kinerja

Manajemen Kinerja menurut Dessler (2003 : 322) adalah ”proses

mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja

kedalam satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja

karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan”.

Manajemen Kinerja adalah proses menyeluruh untuk mengamati kinerja

karyawan, dalam hubungan dengan persyaratan jabatan, jangka waktu tertentu (yakni:

menjelaskan apa yang di harapkan karyawan, menetapkan tujuan, memberi

bimbingan langsung tentang bagaimana melakukan pekerjaan, menyimpan dan

mengakses informasi tentang kinerja), kemudian membuat penilaian tentang kinerja

itu. Informasi yang diperoleh dari proses ini disampaikan kembali kepada karyawan

melalui wawancara penilaian.

Tujuan proses manajemen kinerja untuk:

1. Tujuan organisasi,

2. Meningkatkan efektivitas unit kerja,

3. Meningkatkan kinerja karyawan (Levison, 1979) dalam (Sedarmayanti,

2007)

Manajemen kinerja sebagai suatu proses untuk menciptakan pemahaman yang

sama tentang apa yang harus dicapai, dan pengelolaan karyawan sehingga

meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan.

2.1.4 Pengertian Kinerja Karyawan

Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas

tertentu.Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia kinerja seorang

karyawan dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan untuk mencapai prestasi kerja
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bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan. Istilah kinerja

berasal dari job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor/perusahaan)

dengan mendapatkan gaji (upah).

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja karyawan (prestasi

kerja) adalah “hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan kepadanya”.(Mangkunegara 2006 : 9).

Berdasarkan definisi diatas bahwa kinerja merupakan suatu konsep yang

strategis dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara pihak manajemen

dengan para karyawan untuk mencapai kinerja yang baik, unsur yang paling dominan

adalah sumber daya manusia, walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik dan

rapih tetapi apabila orang atau personil yang melaksanakan tidak berkualitas dengan

tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, maka perencanaan yang telah disusun

tersebut akan sia-sia.

2.1.5 Pengertian Berbasis Kompetensi

Dalam kamus bahasa Indonesia basis dalam arti dasar atau berbasis yaitu

menjadikan sesuatu sebagai dasar.

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan

sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Menurut

Crunkilton (1979 : 222) dalam Mulyasa (2004 : 77) mengemukakan bahwa

“kompetensi ialah sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan,

sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan”. Hal
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tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan

apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-

tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.

Berdasarkan pengertian kompetensi di atas, maka berbasis kompetensi dapat

diartikan sebagai suatu konsep dasar yang menekankan pada pengembangan

kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performasi tertentu.

2.2 Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Karyawan Berbasis Kompetensi

(SMKK-BK)

Kebijakan SMKK-BK BPJS Ketenagakerjaan merupakan batasan dan rambu-

rambu yang digunakan manajemen dalam menetapkan SMKK-BK. Kebijakan yang

dimaksud meliputi sebagai berikut:

1. Definisi SMKK-BK

Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Kompetensi atau disebut SMKK-BK merupakan

suatu sistem penilaian untuk mengevaluasi/menilai sasaran kinerja karyawan baik

yang terkait dengan target yang berbasis balanced scorecard dalam mencapai sasaran

individu/unit kerja/biro/divisi sampai dengan sasaran perusahaan maupun sasaran

kompetensi yang dituntut oleh suatu jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun,

diawali dengan Penetapan Sasaran Kinerja, Pengelolaan Kinerja, sampai dengan

Penilaian Kinerja yang dapat dipakai sebagai acuan untuk penghargaan dan program

pengembangan karyawan serta masukan bagi manajemen dalam perencanaan SDM

dan perencanaan karir karyawan (H. Hotbonar,2010).

Penetapan Sasaran Kinerja adalah rangkuman dari tugas dan tanggung jawab

suatu jabatan yang dilengkapi dengan sasaran dan standar kerja yang harus dicapai

yang secara spesifik diturunkan dari rencana kerja jangka panjang perusahaan

(Corporate Plan), rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dan rencana kegiatan

unit kerja serta Job Description terbagi menjadi dua sasaran yaitu sasaran yang terkait
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dengan target ditetapkan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard

(BSC) yang diturunkan dalam bentuk Key Performance Indicator (KPI) serta sasaran

yang terkait dengan kompetensi yang dituntut oleh suatu jabatan yang diturunkan

dalam bentuk Key Behavior Indicator (KBI) yang harus dicapai oleh karyawan

berdasarkan perencanaan yang sudah disepakati bersama oleh karyawan dan pejabat

penilai.

Menurut Baird (1986) dalam (Amir Widjaja,2001) Pengelolaan Kinerja

merupakan hal dasar yang harus diketahui oleh pihak manajemen suatu perusahaan

sebelum melakukan tahap-tahap lainnya seperti tahap penilaian dan evaluasi.

Misalnya untuk dapat melakukan pengukuran terhadap kinerja, perlu diketahui

terlebih dahulu mengenai proses atau cara kerja dari kinerja. Dengan demikian dapat

diketahui apakah proses pengelolaan kinerja suatu perusahaan sudah berjalan dengan

semestinya atau belum dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan

perusahaan.

Penilaian Kinerja merupakan definisi kata to appraise (menilai) adalah

“menetapkan harga untuk” atau “menilai suatu benda”. Jika menggunakan istilah

“penilaian kinerja” berarti kita terlibat dalam proses menentukan nilai karyawan bagi

perusahaan, dengan maksud meningkatkannya.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan kinerja adalah sistem yang digunakan untuk

menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya

secara keseluruhan.Penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan pedoman dalam hal

karyawan yang diharapkan dapat menunjukan kinerja karyawan secara rutin dan

teratur sehingga bermanfaat bagi pengembangan karier karyawan yang dinilai

maupun bagi organisasi secara keseluruhan.
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Key Performance Indicator (KPI) disebut juga dengan measurement atau

ukuran adalah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja atau

tingkat keberhasilan perusahaan/unit kerja/jabatan yang berorientasi terhadap target

baik dalam aspek keuangan maupun non keuangan dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran secara efektif dan efesien serta pengembangan usaha untuk memenuhi

harapan stekeholders.

Key Behaviour Indicator (KBI) adalah indikator-indikator yang diigunakan

untuk mengukur kinerja atau tingkat keberhasilan seseorang yang berorientasi

terhadap perilaku untuk mencapai tingkat kemahiran atau tuntutan kompetensi dari

suatu jabatan.

2. Prinsip Dasar

Prinsip dasar SMKK-BK adalah:

a. Menggunakan pendekatan balanced scorecard.

b. Menggunakan dasar kompetensi yang berlandaskan pada asumsi bahwa bila

karyawan mengetahui dan memahami apa yang diharapakan dari dirinya dan

turut mengambil bagian dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut,

karyawan akan termotivasi dan prilaku untuk memenuhi kinerja yang

diharapkan.

c. Mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan, dan objektivitas.
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3. Tujuan SMKK-BK

Tujuan dari SMKK-BK adalah:

a. Membangun komitmen manajemen dan karyawan dalam mencapai Rencana

Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP).

b. Panduan bagi karyawan dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dan

selaras dengan RJP dan RKAP.

c. Panduan yang objektif dalam menilai kinerja karyawan.

d. Pedoman yang objektif dalam memberikan penghargaan bagi karyawan.

e. Mengembangkan kompetensi karyawan.

f. Memberikan masukan bagi manajemen dalam Perencanaan SDM dan

Perencanaan karir.

4. Ruang Lingkup

SMKK-BK ini berlaku bagi seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan termasuk

karyawan yang bekerja sebagai karyawan anak perusahaan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan penilaian

secara proporsional sesuai dengan masa kerjanya pada jabatan yang dinilai.

b. Karyawan Mutasi-Rotasi

1) Karyawan mendapatkan penilaian dari jabatan lama dan jabatan baru

secara proporsional.

2) Penilaian akhir merupakan gabungan penilaian pada jabatan lama

(sebelumnya) dan jabatan baru serta dilakukan secara proporsional.
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c. Karyawan dengan Status Pejabat Sementara (PJS) : diberikan penilaian secara

melaksana tugas minimal 6 (enam) bulan.

d. Karyawan Penugasan : karyawan yang ditugaskan di anak perusahaan dan

afiliasinya maka penilaian kinerja mengikuti ketentuan dalam sistem penilaian

kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Penetapan kinerja disesuaikan dengan target

kinerja anak perusahaan (RKAP anak perusahaan).

e. Karyawan Staf Ahli : mengikuti ketentuan dalam sistem penilaian kinerja

berdasarkan kontrak manajemen Direktur terkait untuk satu periode penilaian.

5. Tahapan SMKK-BK

Tahapan SMKK-BK mengacu pada Siklus Manajemen Kinerja yang terbagi menjadi

4 (empat) tahapan, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengelolaan Kinerja, Penilaian

Kinerja dan Penghargaan Kinerja.

2.3 Penilaian Kinerja melalui Pendekatan Balanced Scorecard

Konsep Scorecard (ukuran kinerja) model lama mulai ditinggalakan, karena

dianggap hanya mengejar tujuan profatibility jangka pendek semata. Pimpinan Badan

Usaha yang hanya mengejar-ngejar anggotanya untuk memacu pencarian laba yang

optimal biasanya menerapkan scorecard yang hanya berdimensi

profitabilitas.(Gunawan, 2000).

Aspek-aspek eksternal organisasi kurang diperhatikan, seperti tingkat

kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, employee, retention, dan lain sebagainya,

sehingga organisasi yang hanya berorientasi pada profit tidak dijamin

kelanggengannya dalam persaingan global yang menujukan suatu persaingan yang

hypercompetitive. Oleh karenanya muncul pemikiran baru yang dipelopori oleh
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Kaplan dan Norton (1996) untuk memperkenalkan konsep balanced scorecard

sebagai suatu surement system yang mencoba untuk menyeimbangkan alat ukur lama

yang hanya berdimensi pada profitabilitas dengan dimensi-dimensi yang baru seperti

aspek kualiatas yang memiliki elemen-elemen penyeimbangnya. Dengan scorecard

yang balanced ini diharapkan dapat mengintegrasikan energi, kemampuan dan

pengetahuan organisasi yang spesifik (specific knowledge & assets specificity) dari

organisasi agar dapat mencapai long-term strategic goals.

Balance Scorcard lebih dari sekedar sistem penilaian taktis atau

operasional.Perusahaan yang inovatif menggunakan scorecard sebagai sebuah sistem

manajemen strategis, untuk mengelola strategi jangka panjang. Perusahaan

menggunakan fokus penilaian balanced scorecard dengan keunggulan sebagai

berikut (Kaplan & Norton, 1996:9) :

a. Balanced Scorecard tidak hanya memperhatikan kinerja untuk tujuan jangka

pendek tetapi juga memperhatikan kinerja untuk tujuan jangka panjang.

b. Balanced Scorecard mencangkup ukuran-ukuran financial dan non

financialyang mencerminkan keterkaitan dalam suatu hubungan sebab akibat

dan bukan semata-mata kumpulan ukuran-ukuran yang kompleks.

c. Dengan tetap mempertahankan pendekatan pada tujuan financial, balanced

scorecard juga penggerak untuk mencapai hasil financial sambil

memperhatikan kemajuan dalam membangun kapabilitas dan intangible

assets yang diperluaskan untuk pertumbuhan dimasa datang.

d. Balanced Scorecard lebih dari sekedar sistem penilaian kinerja karena

balanced scorecard dapat digunakan sebagai kerangka bagi proses

manajemen strategis. Artinya, balanced scorecard dapat digunakan untuk

mengklarifikasi, mengkomunikasikan dan mengelola strategi perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa balanced scorecard sebagai alat ukur kinerja

digunakan tidak hanya untuk mengukur kinerja keuangan saja, tetapi juga mengukur
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kinerja non keuangan dan digunakan sebagai alat klarifikasi, komunikasi serta

mengelola strategi perusahaan. Dengan adanya alat ukur balanced scorecard, maka

kinerja perusahaan tersebut akan mencapai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka

panjangnya.

2.3.1 Definisi Balanced Scorecard

Semetara itu, Kaplan & Norton (1996) mengemukakan bahwa : “Balanced

Scorecard adalah suatu kerangka kerja baru untuk mengintregasikan berbagai ukuran

yang diturunkan dari strategi perusahaan. Selain ukuran kinerja financial masa lalu,

balanced scorecard juga memperkenalkan pendorong kinerja financial masa depan.

Pendorong kinerja yang meliputi perspektif keuangan, proses bisnis internal, dan

pembelajaran serta pertumbuhan, diturunkan dari proses penerjemahan strategi

perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat kedalam berbagai tujuan dan

ukuran yang nyata“.

Menurut Hansen dan Mowen (1999), “Balanced scorecard adalah sistem

manajemen strategi yang menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tujuan

ukuran operasional”.

Menurut Mulyadi (2001), “Balanced scorecard adalah alat manajemen pada

saat ini yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipat

gandakan kinerja karyawannya”.

Balanced Scorecard menyediakan kerangka kerja komprehensif bagi para

manajer untuk menerjamahkan tujuan strategis perusahaan kedalam seperangkat

pengukuran-pengukuran kinerja.Balanced scorecard, memberikan tambahan

pengukuran kinerja selain pengukuran tradisional yang hanya menitikberatkan pada

aspek keuangan saja dengan menambahkan tiga perspektif, yaitu perspektif

pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran.
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Melalui balanced scorecard memungkinkan para manajer perusahaan

mengukur bagaimana unit bisnis melakukan penciptaan nilai saat ini dengan tetap

mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masa depan. Melalui balance

scorecard memungkinkan mereka mengukur apa yang telah mereka investasikan

dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi kebaikan

kinerja dimasa depan.

2.3.2 Empat Perspektif Balanced Scorecard

Gagasan untuk mengembangkan aspek keuangan dan non keuangan

melahirkan apa yang disebut dengan balanced scorecard. Balanced scorecard

mempunyai empat perspektif yang dijadikan alat ukur dalam menilai kinerja

perusahaan, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan

pembelajaran.

A. Perspektif Keuangan

Perspektif keuangan dalam konsep balanced scorecard tetap mendapatkan

perhatian, karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi

yang diambil. Tujuan keuangan digunakan sebagai fokus pada indikator dan tujuan

dalam semua scorecard pada perspektif yang lain.

Sasaran keuangan bisa sangat berbeda pada tiap-tiap tahapan serta kehidupan

bisnis. Dalam hal ini, Kaplan dan Norton (1996) mengidentifikasikan 3 (tiga)

tahapan siklus kehidupan bisnis, yaitu :

1. Pertumbuhan (Growth)

Yaitu perusahaan mempunyai produk atau jasa dengan pertumbuhan potensial

yang penting.Tujuan strateginya adalah meningkatkan penjualan. Sumber

daya perusahaan difokuskan pada pengembangan produk sehingga arus kas

negatif dan ROI (Return On Invesment) rendah. Sasaran keuangan dari bisnis
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yang berbeda dari tahap ini, seharusnya menekankan pengukuran pada tingkat

pertumbuhan revenue atau penjualan dalam pasar yang telah ditargetkan.

2. Bertahan (Sustain)

Bertahan merupakan tahap kedua yaitu suatu tahap dimana perusahaan masih

melakukan investasi dan reinvestasi dengan mempersyaratkan tingkat

pengembalian yang terbaik. Dalam tahap ini perusahaan berusaha

mempertahanan pangsa pasar yang ada dan mengembangkannya apabila

mungkin.Investasi yang dilakukan umumnya diarahkan untuk menghilangkan

kemacetan, mengembangkan kapasitas dan meningkatkan perbaikan

operasional secara konsisten.Pada tahap ini perusahaan tidak lagi bertumpuk

pada strategi-strategi jangka panjang.Sasaran keuangan tahap ini lebih

diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan.

3. Panen (Harves)

Tahap ini merupakan tahap kematangan (mature), suatu tahap dimana

perusahaan melakukan panen (harves) terhadap investasi mereka.Perusahaan

tidak lagi melakukan investasi lebih jauh kecuali hanya untuk memelihara dan

perbaikan fasilitas, tidak untuk melakukan ekspansi atau membangun suatu

kemampuan baru.Tujuan utama dalam tahap ini adalah memaksimumkan arus

kas yang masuk ke perusahaan. Sasaran keuangan untuk harves adalah cash

flow maksimum yang mampu dikembalikan dari investasi dimasa lalu.

Dengan adanya siklus diatas maka kehidupan bisnis suatu perusahaan dapat mencapai

tujuan profitabilitas jangka pendeknya, namun tidaka akan bertahan lama jika tidak

dilengkapi dengan dimensi-dimensi baru seperti aspek kualitas.
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B. Perspektif Pelanggan

Penilaian kinerja yang kedua dari balanced scorecard adalah pelanggan.

Dalam era globalisasi, kinerja ini dianggap penting karena mengingat semakin

ketatnya persaingan mempertahankan para pelanggan lama dan merebut para

pelanggan baru.Sebelum tolak ukur kinerja pelanggan ditetapkan Hansen dan

Mowen menyarankan agar perusahaan menetapkan terlebih dahulu menentukan

segmen para calon pelanggan yang berada dalam segmen tersebut, sehingga tolak

ukurnya dapat lebih terfokus.

Menurut (Lasdi, 2002) dalam menentukan indikator pada perspektif

pelanggan, balanced scorecard membaginya dalam lima inti pengukuran, yaitu :

1. Pangsa Pasar (Market Share), yang mengukur seberapa besar proforsi segmen

pasar tertentu yang dikuasai oleh perusahaan.

2. Kemampuan mempertahankan pelanggan lama, yang mengukur kemampuan

perusahaan dalam mempertahankan hubungan dengan pelanggan.

3. Tingkat perolehan para pelanggan baru, yang mengukur seberapa banyak

perusahaan berhasil menarik pelanggan-pelanggan baru.

4. Tingkat kepuasan pelanggan, mengukur seberapa jauh para pelanggan merasa

puas terhadap pelayanan perusahaan.

5. Tingkat profitabilitas pelanggan, yang mengukur seberapa besar kemungkinan

yang berhasil diraih oleh perusahaan dan penjualan produk terhadap

pelanggan.

Kelima inti pengukuran tersebut dapat digambarkan sebagai hubungan

karakteristik (hubungan sebab akibat), seperti yang terlihat pada gambar 2.1 berikut

ini :
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(Sumber :Translating Strategy into Action The Balanced Scorecard : Robert

S. Kaplan, David P. Norton, 1996:68)

Gambar 2.1 Hubungan Krausal Inti Pengukuran Konsumen

C. Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif proses bisnis intenal menunjukan bahwa, pihak manajemen

menidentifikasikan proses-proses penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Fokus

pada perspektif proses bisnin intenal adalah mencapai kepuasan pelanggan dan

memperbesar tingkat pencapaian pada sasaran keuangan. Menurut (Hansen
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Customer
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Acauistion
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& Mowen, 1999) pendekatan balanced scorecard membagi pengukuran dalam

perspektif proses bisnis intenal menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Proses Inovasi

Proses ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pasar

dan menciptakan produk baru. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan riset

pasar, sehingga dapat diketahui kebutuhan konsumen.

2. Proses Operasi

Proses ini mencerminkan aktivitas atau pun operasi yang dilakukan

perusahaan, dimulai dari penerimaan order konsumen sampai dengan

mengantarkan produk atau pun jasa tersebut ke konsumen. Apa proses ini pula

dilakukan proses pengukuran kinerja organisasi, seperti penurunan biaya

produksi, kelengkapan operasi dan lainnya. Secara garis besar proses operasi

terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Proses pembuatan produk jasa

Secara umum dalam pembuatan produk ini ditekankan tiga faktor penting

yaitu : kualitas, biaya, dan waktu.

b. Proses penghantaran atau disebut penyampaian produk atau jasa kepada

pelanggan yang biasa disebut proses marketing.

3. Proses Layanan Purna Jual

Pada tahap ini, perusahaan berusaha memberikan manfaat tambahan kepada

konsumen yang telah membeli produk atau jasa dari perusahaan. Prosessini

mencakup :

a. Kegiatan perbaikan dan garansi

b. Proses pembayaran (tunai,kredit, atau potongan harga).
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Tiga poin diatas secara bersama-sama (simultan) akan menghasilkan tiga

parameter yang penting sebagai karakteristik pengukuran proses bisnis

intenal. Perhitungan biaya yang tepat dimana tidak ada pemborosan biaya dari

aktivitas tidak bernilai tambah dan kualitas produk yang dihasilkan baik akan

menghasilkan proses bisnis intenal yang baik.

D. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Berdasarkan Kaplan dan Norton (1996) merincikan bahwa dalam perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan ada tiga yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Kemampuan Pekerja

Produktivitas pekerja merupakan hasil dari pengaruh agregat akibat adanya

peningkatan keahlian dan moral. Perbaikan proses internal dan tingkat

kepuasan pelanggan.

2. Kemampuan Sistem Informasi

Karyawan pada tingkat operasional membutuhkan informasi yang cepat, tepat

waktu, dan akurat informasi yang berfungsi sebagai umpan balik.

3. Motivasi Pemberdayaan dan Keselarasan

Pegawai memiliki kebebasan, motivasi, dan inisiatif untuk menggunakan

keahlian yang dimiliki secara efektif.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa sangatlah

penting bagi suatu organisasi bisnis untuk terus memperhatikan karyawannya,

memantau kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan karyawan. Hal

ini disebabkan karena dengan meningkat tingkat pengetahuan karyawan akan

meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapain hasil

ketiga perspektif dalam balanced scorecard dan tujuan perusahaan.


