
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dimasa kini dan di masa depan, organisasi-organisasi menghadapi 

lingkungan bisnis yang kompleks dan turbulen. Kompleksitas dan turbulensi 

lingkungan bisnis terjadi dengan semakin meningkatnya proses globalisasi yang 

melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Lingkungan demikan 

menuntut sistem manajemen yang sangat berbeda dengan yang pernah digunakan 

secara berhasil di masa lalu. Manajemen memerlukan peta yang menggambarkan 

secara akurat linkungan bisnis baru yang dihadapi sekarang dan di masa depan. 

Manajemen tidak hanya memerlukan peta baru untuk mengelola organisasi secara 

efektif, namun mereka juga memerlukan kompetensi baru untuk membuat peta 

perjalanan dan untuk secara berkelanjutan meng-upgrade peta tersebut, agar 

mereka berhasil membawa organisasi memasuki dan mengarungi lingkungan 

bisnis yang kompleks dan terbulen, dalam mewujudkan misi organisasi. 

Wahyuni, Tomo, dan Tangkilan, 2004. 

Tantangan yang dihadapi perusahaan dapat bersifat ekstern maupun 

intern. Tantangan ekstern yang terjadi antara lain adalah perdagangan dunia yang 

semakin meningkat sehingga peluang ekspor-impor menjadi meningkat. Pada 

peningkatan ekspor-impor dengan intervensi World Trade Organization (WTO) 

menghendaki agar setiap negara menurunkan atau bahkan menghilangkan tarif 

bea masuk yang merupakan penyebab terjadinya kompetisi dunia atau Mega 

Competition. Mega Competition akan menjadi penyebab turunnya world inflation, 

yang berpengaruh pada penurunan harga barang dan jasa. Penurunan harga barang 

dan jasa akan menurunkan pendapatan perusahaan, karena profit margin 

perusahaan menjadi turun. Menurunnya pendapatan merupakan masalah internal 

perusahaan yang harus segera diatasi karena bertentangan dengan pertumbuhan 

(sustainable growth) perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka 

panjang. Yuwono, Sukarno, dan Muh. Ichsan, 2002. 



 

Kinerja merupakan refleksi dari pencapaian keberhasilan perusahaan 

yang dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai dari berbagai aktivitas yang 

dilakukan. Penilaian kinerja yang dilakukan adalah untuk mengukur efektivitas 

eksternal dan efisiensi internal yang dapat memberikan informasi kepada Chief 

Executive Officer (CEO) perusahaan untuk melihat Corporate Vision. Dengan 

mengetahui tujuan organisasi, linkup bisnis dan kepemimpinan bersaing 

perusahaan, maka selanjutnya dapat dilakukan alokasi sumber daya perusahaan 

yang kemudian dibuat infrastruktur organisasi (kebijakan, sistem, dan praktek) 

dan sumber daya manusia. Produktivitas karyawan merupakan masalah yang 

harus mendapat perhatian serius dari pihak perusahaan, karena peningkatan 

produktivitas karyawan tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi harus ada usaha 

dan peran serta dari perusahaan maupun dari pihak karyawan. Produktivitas 

karyawan ini juga berhubungan dengan kinerja manajemen secara efektif dan 

efisien. Yuwono, Sukarno, dan Muh. Ichsan, 2002. 

Pengukuran kinerja selama ini hanya memfokuskan pada pengukuran 

kinerja finansial. Namun demikian, menilai kinerja perusahaan semata-mata dari 

aspek finansial akan sangat menyesatkan. Kinerja finansial yang baik saat ini 

sangat boleh jadi telah mengorbankan atau diciptakan dengan mengorbankan 

kepentingan-kepentingan  jangka panjang perusahaan. Dan sebaliknya, kinerja 

finansial yang kurang baik saat ini bisa terjadi karena perusahaan melakukan 

investasi-investasi demi kepentingan-kepentingan jangka panjangnya. Yuwono, 

Sukarno, dan Muh. Ichsan, 2002. 

Menurut Vincent & Gazpersz, 2002, fenomena yang sering terjadi 

seiring dengan penggunaan sistem pengukuran kinerja yang tidak tepat, yaitu: 

1. Penundaan atau dikuranginya pemeliharaan preventif dengan tujuan 

mengurangi beban jangka pendek namun akan memperpendek masa manfaat 

asset, karenanya akan memperbesar biaya pada masa yang akan datang. 

2. Pengurangan atau penghilangan  program pelatihan dan pengembangan 

karyawan dengan tujuan mengurangi beban jangka pendek namun akan 

berdampak negatif bagi kemampuan bersaing perusahaan pada masa yang 

akan datang. 



 

3. Pengurangan dalam biaya penelitian dan pengembangan dengan tujuan 

mengurangi beban jangka pendek namun akan berdampak negatif bagi 

kemampuan bersaing perusahaan di masa yang akan datang. 

4. Penjualan asset yang sebenarnya masih dibutuhkan untuk kemudian menyewa 

dari pihak lain. Disatu pihak akan mengurangi jumlah asset dalam neraca dan 

akan meningkatkan kinerja finansial jangka pendek, namun dilain pihak 

mungkin dalam jangka panjang akan lebih boros karena harus mengeluarkan 

biaya sewa dari waktu ke waktu. 

5. Penundaan, pengurangan atau penghindaran atas fasilitas-fasilitas modern, 

terutama investasi, penting dalam fasilitas industri yang terotomatisasi, disatu 

sisi tidak akan memperbesar asset di neraca, namun menyebabkan perusahaan 

menjadi kurang kompetitif di masa yang akan datang. 

Meskipun sebelumnya telah banyak perusahaan yang banyak melengkapi 

ukuran-ukuran finansialnya dengan ukuran-ukuran non-finansial seperti kualitas 

pelayanan, ketepatan waktu, kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Namun pada 

dasarnya mereka masih cenderung menggunakan ukuran-ukuran tersebut hanya 

pada tingkatan organisasi yang lebih rendah. Dengan kata lain, ukuran-ukuran 

tersebut tidak terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara menyeluruh. 

Oleh sebab itu muncul pemikiran baru mengenai balance scorecard. Balance 

scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Norton & Kaplan pada tahun 1992 

melalui tulisan mereka Balance Scorecard – Measures That Drive Performance 

memberikan suatu kerangka komprehensif dalam menerjemahkan tujuan strategis 

organisasi ke dalam suatu pengukuran kinerja yang koheren yang merupakan 

paradigma baru dalam mengukur kinerja perusahaan di era revolusi informasi saat 

ini. Vincent & Gazpersz, 2002. 

Balance scorecard mengukur kinerja perusahaan tidak hanya 

menggunakan aspek-aspek keuangan saja tetapi juga mencakup aspek-aspek non-

keuangan. Aspek-aspek keuangan tidak begitu saja disingkirkan, tetapi juga tidak 

dapat berdiri sendiri, metode balance scorecard menekankan pentingnya 

keseimbangan antara dua aspek tersebut. Kaplan & Norton, 2002. 



 

Menurut Kaplan & Norton, 2002, balance scorecard memiliki 

keistimewaan dalam hal cakupan pengukurannya yang lebih komprehensif karena 

mencakup empat perspektif, yaitu: 

1. Perspektif Keuangan (Financial Perspective), tolok ukur yang digunakan 

tergantung pada posisi keuangan di dalam daur hidup (Business Life Cycle). 

2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective), tolok ukur yang digunakan 

adalah apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

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

Dalam hal ini perusahaan perlu mengidentifikasi proses-proses penting untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang masih berkaitan dengan perspektif 

keuangan dan pelanggan. Dalam hal ini ada tiga hal yang menjadi perhatian 

yaitu inovasi, operasi dan layanan purna jual. 

4. Perspekrtif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth 

Perspective). Beberapa hal yang perlu dilihat dalam perspektif ini adalah 

kemampuan sumber daya manusia, kemampuan sistem informasi dan 

mengenai ketersediaan informasi dan jangka waktu untuk memperoleh 

informasi tersebut. 

Balance scorecard memberikan suatu frame work yaitu suatu bahan 

untuk mengkomunikasikan misi dan strategi, kemudian menginformasikan kepada 

seluruh pengawai tentang apa yang menjadi penentu sukses saat ini dan masa 

yang akan datang. Pengukuran kinerja perusahaan dengan pendekatan balance 

scorecard pada perusahaan diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja 

perusahaan. Salah satu alat bantu yang digunakan oleh pihak manajemen untuk 

menunjang kebutuhan perusahaan agar dapat mencapai keberhasilan yang akan 

datang dengan strategi bersaing yaitu penerapan balance scorecard. Kaplan & 

Norton, 2000. 

PERUM PEGADAIAN merupakan perusahaan umum milik Negara yang 

juga sebagian merupakan perusahaan swasta. PERUM PEGADAIAN 

menggunakan metode pengukuran kinerja berdasarkan keputusan direksi yang 

dibawahi oleh menteri keuangan. Dalam mengukur kinerja perusahaan, PERUM 

PEGADAIAN memiliki kebijakan sendiri dalam hal pengukuran kinerjanya. 



 

PERUM PEGADAIAN telah menerapkan metode balance scorecard sebagai alat 

pengukur kinerjanya dengan tujuan untuk memajukan usahanya dan dapat 

menentukan sasaran strategi bisnis yang tepat. Untuk itu, peniliti bermaksud untuk 

menganalisis pengukuran kinerja perusahaan khususnya pada PERUM 

PEGADAIAN dengan menerapkan metode balance scorecard. 

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai: “Implementasi Balance Scorecard Sebagai Alat Ukur Kinerja 

Perusahaan” (Studi Kasus Pada PERUM PEGADAIAN, Kanwil Bandung). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Seperti yang telah diuraikan di atas, balance scorecard merupakan suatu 

metode penilaian kinerja yang berorientasi pada pandangan strategis ke masa 

depan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi 

masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu apakah implementasi balance 

scorecard sebagai alat pengukuran kinerja lebih efektif atau tidak. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasikan, tujuan penelitian ini 

adalah untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai penerapan 

metode pengukuran kinerja dalam hal ini balance scorecard dalam membuktikan 

apakah metode ini lebih efektif jika digunakan oleh perusahaan atau tidak. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memeberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Untuk dijadikan sumbangan karya dan diharapkan dapat memberikan 

informasi yang dapat menambah perbendaharaan pustaka akuntansi 

dalam bidang pengukuran kinerja khususnya balance scorecard yang 

mungkin dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 



 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan yang 

berarti dalam bentuk sumbangan pemikiran sebagai pertimbangan dalam 

peningkatan kinerja perusahaan. 

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang 

yang diteliti serta untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Bagi Pihak Lain / Pembaca 

Untuk masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada 

khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih 

lanjut berkenaan dengan masalah yang di bahas. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Pengukuran kinerja merupakan kunci penting dalam infrastruktur 

organisasi. Istilah tersebut mencakup suatu kebijakan operasional, sistem dan 

praktik, yang mengkoordinasikan tindakan serta transfer informasi untuk 

mendukung seluruh sistem manajemen. Dalam sistem pengukuran kinerja, 

ditetapkan ukuran-ukuran tertentu yang mewakili strategi dan tujuan perusahaan. 

Pemilihan-pemilihan inilah yang menjadi inti dari sistem pengukuran kinerja. 

Kaplan & Norton, 2000. 

Stooner & Freeman (1992:6) mendefinisikan kinerja, baik 

Organizational Performance maupun Managerial Performance, sebagai berikut:  

“Managerial Performance is the measures of how efficient and 
effective a manager is how well she or he determines and achieve 
appropriate objective. Organizational performance is the measures of 
how well organization do their jobs”. 
 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja perlu diukur dan 

dievaluasi untuk menentukan sejauh mana keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan tertentu. Fenomena yang terjadi adalah banyaknya perusahaan 

yang mencoba untuk meningkatkan kinerja yang ada dengan penekanan biaya dan 

peningkatan kualitas, namun tidak mengidentifikasikan proses mana yang benar-



 

benar berarti dan strategis bagi perusahaan. Artinya, perusahaan perlu 

mengidentifikasikan hal-hal yang perlu ditingkatkan sehingga strategi perusahaan 

dapat berjalan dengan sukses. 

 Setiap organisasi memerlukan suatu mekanisme formal dalam 

mengumpulkan, mengorganisasikan dan mengkomunikasikan informasi mengenai 

aktivitasnya. Kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh apa yang disebut dengan sistem 

akuntansi. Untuk keperluan financial reporting kepada pihak eksternal, biasanya 

perusahaan menggunakan sistem akuntansi finansial. Namun untuk keperluan 

internal, sistem yang digunakan adalah sistem akuntansi manajemen. Informasi 

yang dihasilkan sistem akuntansi manajemen digunakan untuk membantu 

manajemen dalam melaksanakan proses manajemen, yaitu serangkaian aktivitas 

dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Salah satu proses manajemen yang 

memerlukan informasi akuntansi adalah proses pengendalian manajemen. Proses 

ini digunakan manajemen dalam mempengaruhi anggota organisasi dalam 

melaksanakan strategi perusahaan. Sistem yang tepat untuk membantu proses ini 

adalah sistem pengendalian manajemen. Melalui sistem ini manajer dapat 

memotivasi partisipan, mengkoordinasikan usaha mereka, mengalokasikan 

sumber daya yang ada dan mengukur prestasi perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Mulyadi, 2001. 

 Pengukuran kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian mempunyai 

peran yang penting bagi kesuksesan organisasi. Pengukuran ini digunakan untuk 

memperoleh informasi umpan balik guna keperluan evaluasi dan perencanaan 

selanjutnya. Melalui proses evaluasi perusahaan dapat terus mengadakan 

perbaikan-perbaikan sehingga profitabilitas dan daya saing perusahaan dapat tetap 

terjaga. Selain itu, peran pengukuran bertambah penting karena adanya implikasi 

perilaku yang ditimbulkannya. Bagaimana kinerja diukur dan dievaluasi dapat 

mempengaruhi perilaku partisipan dalam perusahaan. Individu umumnya akan 

bereaksi terhadap pengukuran juga cenderung memusatkan perhatian pada 

variabel yang telah diukur. Mulyadi, 2001. 

 Perusahaan dalam suatu lingkungan yang kompetitif, tidak cukup hanya 

memperhatikan kinerja finansial yang menggambarkan hasil masa lampau. Agar 



 

dapat meraih kesuksesan dalam lingkungan kompetitif yang kompleks tersebut, 

manajer sebagai pihak yang diberikan otoritas untuk mengelola perusahaan terus 

berupaya untuk merumuskan dan menyempurnakan strategi-strategi bisnis 

mereka. Strategi bisnis dalam hal ini berkenaan dengan penentuan sasaran dan 

tujuan jangka panjang perusahaan, dan pengambilan langkah-langkah aktivitas 

serta alokasi sumber daya  yang diperlukan untuk pencapaiannya. Kaplan & 

Norton, 2000. 

 Balance scorecard merupakan konsep manajemen yang dikenalkan oleh 

Robert Kaplan pada tahun 1992, sebagai pengembangan dari konsep pengukuran 

kinerja (performance measurement) untuk sebuah perusahaan. Robert Kaplan 

mempertajam konsep pengukuran kinerja dengan menentukan suatu pendekatan 

yang efektif dan “seimbang” (balance). Dalam mengukur kinerja strategi 

perusahaan, pendekatan tersebut berdasarkan empat perspektif, yaitu: keuangan, 

pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Vincent 

& Gazpersz, 2002. 

 Balance scorecard tidak sebatas hanya penggabungan dari ukuran-

ukuran finansial dan non finansial, tetapi lebih kepada upaya untuk 

mentranslasikan visi, misi dan strategi perusahaan. Dengan penyempurnaan yang 

dilakukan, seharusnya pendekatan ini mampu membawa perubahan-perubahan 

yang tentunya ke arah yang lebih baik pada aspek yang dipengaruhinya termasuk 

aspek perilaku. Kaplan & Norton, 2000. 

 Untuk mendorong keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi 

yang telah dirumuskan, manajemen membutuhkan sebuah sistem pengukuran 

kinerja (performance measurement system). Sistem pengukuran kinerja 

diharapkan dapat menjadi instrumen yang memandu manajer dalam memahami 

kondisi perusahaanya, dimana posisi perusahaannya kini dan bagaimana, serta 

akan kemana perusahaan tersebut selanjutnya. Setiap perusahaan maupun 

organisasi lainnya selalu akan berusaha untuk memperbaiki kinerja mereka. 

Banyak cara yang dapat mereka lakukan dalam memperbaiki kinerja, salah 

satunya adalah dengan terus menerus mengevaluasi pencapaian hasil kinerja 



 

perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai 

berikut: “Implementasi balance scorecard di perusahaan sudah efektif”. 

 

1.6. Objek dan Metode Penelitian 

1.6.1 Penentuan Responden 

 Salah satu cara yang digunakan penulis dalam memperoleh data adalah 

dengan cara mengumpulkan data dari responden dalam perusahaan yang diteliti, 

baik itu observasi maupun wawancara. Responden yang dipilih oleh penulis 

adalah orang-orang yang ahli dan berpengalaman dengan bidang-bidang yang 

berkaitan dengan efektivitas implementasi balance scorecard serta top 

management perusahaan, diantaranya bagian keuangan, bagian humas, bagian 

operasi dan pemasaran, dan bagian sumber daya manusia. Alat yang digunakan 

dalam pengumpulan data yang diperoleh dari para responden adalah kuisioner 

tertutup. Kuisioner yaitu suatu daftar pertanyaan tertulis mengenai efektivitas 

implementansi balance scorecard dalam kaitanya dengan kinerja perusahaan. 

 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan deskriptif 

analitis dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran keadaan perusahaan yang sebenarnya yaitu dengan cara mengumpulkan 

data dengan melakukan survey lengkap beserta analisisnya agar masalah dapat 

dimengerti dan dibahas dengan jelas. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh informasi dan data 

sekunder yang bersifat umum dari studi pustaka mengenai balance scorecard  

dalam pengukuran kinerja perusahaan. Data tersebut diperoleh dari literatur-

literatur, catatan kuliah, serta tulisan-tulisan dan artikel-artikel lain yang 

berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh landasan teori. 



 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, metode 

pengumpulan data ini dilakukan melalui: 

1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diperlukan ke lokasi penelitian yang 

berhubungan dengan penerapan balance scorecard kepada pihak-pihak 

yang terkait di perusahaan. 

2) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara 

tanya jawab antara penulis dengan pihak yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini. 

3) Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

serangkaian pertanyaan yang dibuat dalam sebuah daftar pertanyaan 

penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari responden. 

 

1.6.3 Operasionalisasi Variabel 

Variabel adalah konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai yang 

disajikan objek pengamatan atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau 

gejala-gejala yang akan diteliti agar penulisan skripsi ini lebih terarah. 

Adapun indikator variabel dan skala pengukuran yang digunakan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Variabel Sub Variabel Indikator Skala 
Pengukuran 

Instrumen 

Efektivitas 
Balance 
Scorecard 
sebagai alat 
pengukuran 
kinerja 

Kerangka kerja 
Balance 
Scorecard 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perumusan 
strategi 

 Perencanaan 
strategis 

 Penyusunan 
program 

 Penyusunan 
anggaran 

 Implementasi 
 Pemantauan 

 
 
 
 

Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
Ordinal 
 
 
 
 

Kuisioner 
 
Kuisioner 
 
Kuisioner 
 
Kuisioner 
 
Kuisioner 
Kuisioner 
 
 
 
 



 

Empat perspektif 
Balance 
Scorecard: 

 Perspektif 
Keuangan 

 
 
 
 
 
 
 

 Perspektif 
Pelanggan 

 
 
 
 
 
 

 Perspektif 
Proses Bisnis 
Internal 

 
 
 
 

 Perspektif 
Pertumbuhan 
dan 
Pembelajaran 

 
 
 
Rasio Likuiditas 
 
Rasio Solvabilitas 
 
Rasio Rentabilitas 
 
EVA 
 
 
Market Share 
Customer 
Retention 
Customer 
Acquisition 
Customer 
Satisfaction 
 
Inovasi produk 
Meningkatkan 
keunggulan 
bersaing 
perusahaan 
Pelayanan purna 
jual 
Produktivitas 
karyawan 
Sistem Informasi 
Karyawan 
Motivasi, 
Pemberdayaan, 
dan Keserasian 

 
 
 
Rasio 
 
Rasio 
 
Rasio  
 
Rasio  
 
 
Rasio 
Ordinal 
 
Rasio dan 
Ordinal 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
Rasio dan 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 

 
 
 
Dokumentasi 
dan kuisioner  
Dokumentasi 
dan kuisioner 
Dokumentasi 
dan kuisioner 
Dokumentasi 
dan kuisioner 
 
Kuisioner 
Kuisioner 
 
Kuisioner 
 
Kuisioner 
 
 
Kuisioner 
Kuisioner 
 
 
 
Kuisioner 
 
Kuisioner 
 
Kuisioner 
 
Kuisioner 
 
 

 

1.6.4 Teknik Pengembangan Instrumen 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, metode yang digunakan oleh 

penulis adalah studi kasus, dimana penulis menggunakan kuisioner sebagai salah 

satu alat pengumpul data selain alat pengumpul data yang lainnya. Kuisioner yang 

digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data terdiri dari dua bagian, yaitu: 



 

1. Menyangkut identitas umum responden antara lain: nama, jabatan, divisi, 

pendidikan terakhir, dan lama bekerja, yang ditanyakan melalui metode 

tertutup. 

2. Menyangkut efektivitas implementasi balance scorecard dan pengukuran 

kinerja perusahaan melalui pertanyaan tertutup dimana jawabannya sudah 

ditentukan dan responden tidak mempunyai alternatif jawaban yang lain. 

Alternatif jawaban yang disediakan adalah: 

- Sangat Setuju (SS) 

- Setuju (S) 

- Kurang Setuju (KS) 

- Tidak Setuju (TS) 

- Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

1.6.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis ini peneliti menggunakan teknik pengujian 

deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang tidak 

disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Pengujian 

ini berkaitan dengan efektivitas implementasi balance scorecard pada PERUM 

PEGADAIAN Kanwil Bandung, dan untuk menguji peningkatan kinerja 

perusahaan. 

 

1.6.6 Analisis Pengujian Hipotesis 

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu untuk 

melakukan pengujian hipotesis guna mengetahui apakah implementasi balance 

scorecard sebagai alat pengukuran kinerja lebih efektif atau tidak. Selain itu juga 

untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai penerapan metode 

pengukuran kinerja dalam hal ini balance scorecard dalam membuktikan apakah 

metode ini lebih efektif jika digunakan oleh perusahaan atau tidak. 

 

 

 



 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk 

penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Perum Pegadaian 

Kantor Wilayah Bandung yang berlokasi di Jl. Pungkur No.125 Bandung. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2008 sampai dengan skripsi ini 

selesai dikerjakan. 

 

 


