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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Peran utama manajer dalam suatu organisasi adalah membuat dan 

menggunakan informasi yang dapat mengarahkan seluruh aktivitas organisasi dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Organisasi memerlukan informasi untuk dapat 

mengidentifikasikan kinerja yang telah, sedang, dan akan dihasilkan dari aktivitas-

aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dan menyarankan berbagai perbaikan yang 

memungkinkan orang untuk bekerja secara efektif dan efisien. Organisasi perlu 

membuat suatu sistem pengukuran kinerja karena perannya yang sangat esensial bagi 

kesuksesan implementasi strategi dalam pencapaian tujuan organisasi. Bab ini akan 

menguraikan sistem pengukuran kinerja yang efektif dan perbandingan antara dua 

konsep pengukuran kinerja, yaitu konsep konvensional dan konsep Balanced 

scorecard. 

 

2.1. Akuntansi dan Sistem Pengendalian Manajemen 

2.1.1. Akuntansi Manajemen  

Menurut Mulyadi (2001), akuntansi manajemen dapat dipandang dari dua 

sudut, yaitu: akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi dan akuntansi 

manajemen sebagai suatu tipe informasi. Akuntansi manajemen sebagai suatu tipe 

akuntansi memiliki karakteristik yang berlawanan dengan akuntansi keuangan. 

Karena akuntansi manajemen dimanfaatkan oleh pemakai yang memiliki kebiasaan 

pengambilan keputusan yang sangat berbeda dengan akuntansi keuangan, maka 

karakteristik akuntansi manajemen yang berlawanan dengan akuntansi keuangan 

adalah dalam hal, yaitu: dasar pencatatan yang digunakan, fokus dan lingkup 

informasi, sifat laporan yang dihasilkan, keterlibatan dalam perilaku manusia , dan 

disiplin sumber yang melandasi (Mulyadi, 2001: 37). 

Dalam bukunya yang berjudul Management Accounting, Atkinson, Banker, 

Kaplan & Young (2000), menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan: 

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan, dan penganalisaan 
informasi tentang peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi. Informasi ini 
digunakan untuk membantu manajemen melaksanakan beberapa fungsi 
organisasional yang berbeda seperti pengendalian operasional, penetapan 
harga pokok, pengendalian strategik, dan pengendalian manajemen”. 
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Lebih lanjut Atkinson menyatakan bahwa informasi ini digunakan untuk 

membantu manajer melaksanakan beberapa fungsi organisasional yang berbeda 

seperti pengendalian operasional, penetapan harga produk dan pelanggan, 

pengendalian manajemen, dan pengendalian strategis. 

 

2.1.2. Sistem Pengendalian Manajemen  

2.1.2.1.Pengertian Sistem pengendalian manajemen 

Sistem pengendalian manajemen merupakan konsep dan teknis untuk 

menyajikan informasi yang bisa membantu manajemen mengarahkan perilaku 

manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Melalui 

sistem pengendalian manajemen, keseluruhan kegiatan utama dapat dilaksanakan 

secara terstruktur, terkoordinasi, terjadwal, dan terpadu sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas 

dimana dalam hal ini manajer mempengaruhi anggotanya dalam organisasi untuk 

melaksanakan strategi organisasi. 

Dalam bukunya sistem perencanaan dan pengendalian manajemen (2001: 3), 

mulyadi dan setyawan menyatakan, bahwa sistem pengendalian manajemen adalah 

suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi 

organisasi melalui misi yang telah dipilih dan mengimplementasikan serta memantau 

pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. 

Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara 

menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang “dianggap baik” berdasarkan 

asumsi-asumsi tersebut. Dalam hal ini dianggap baik berarti mampu menerjemahkan, 

antara lain:  

• Tolok ukur kinerja yang mencerminkan perusahaan atau organisasi 

berjalan secara efisien, efektif, dan produktif. 

• Kebijakan dalam menentukan tolok ukur diatas. 

• Apresiasi kepada sumber daya yang dimiliki perusahaan atau 

organisasi. 

Masing-masing perusahaan memiliki kompleksitas berbeda dalam 

pengendalian manajemen, makin besar skala perusahaan akan semakin kompleks. 

Pengendalian manajemen bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih mengarah ke 

berbagai upaya yang dilakukan manajer agar tujuan organisasi terpenuhi (Edy 
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Soekarno, 2002: 1). Aktivitas perencanaan dan pengendalian yang terjadi dalam suatu 

organisasi dapat dibedakan menjadi 3 proses (Anthoni, Govindarajan, alih bahasa oleh 

Kurniawan Tjakrawala, 2002: 6), yaitu: 

1. Strategy formulation, merupakan suatu proses penetapan tujuan organisasi 

dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. 

2. Management control, merupakan suatu proses yang digunakan manajer 

untuk mempengaruhi anggota organisasi yang lain untuk 

mengimplementasikan strategi organisasi. 

3. Tasks control, merupakan suatu proses yang menjamin bahwa tugas-tugas 

tertentu telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 

 

2.1.2.2.Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Manajemen 

Sistem pengendalian manajemen mempunyai unsur-unsur: 

• Detector, yaitu perangkat yang mengukur apa yang sebenarnya terjadi 

dalam proses yang sedang dikendalikan. 

• Assessor, yaitu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa 

aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau 

ekspektasi dari apa yang sebenarnya terjadi. 

• Effectors, yaitu perangkat yang mengubah perilaku jika assessor 

mengidentifikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi. 

• Communication network, yaitu perangkat yang meneruskan informasi 

antara detector dan assessor, dan antara assessor dan effector.  

 

 
Gambar 2.1. Hubungan Detector, Assesor, Effectors 

Sumber: Robert N. Anthony & Vijay Govindarajan. Management Control System. 2003. 
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Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen diatas satu sama lain saling 

berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Dari gambar tersebut terlihat bahwa 

proses berawal ketika detector mencari informasi tentang aktivitas. Detector ini dapat 

berupa sistem informasi, baik formal maupun informal, yang menyediakan informasi 

kepada pimpinan mengenai apa yang terjadi di dalam suatu aktivitas. Setelah 

informasi tersebut diperoleh, aktivitas yang terekam didalamnya dibandingkan dengan 

standar atau patokan yang berupa kriteria mengenai apa yang seharusnya 

dilaksanakan dan seberapa jauh diperlukannya pembenaran. Proses perbaikan 

dilaksanakn effector, sehingga penyimpangan-penyimpangan diubah agar kegiatan 

kembali mengikuti kriteria yang telah ditetapkan (Edy Soekarno, 2002:4). 

 

2.1.2.3. Struktur Sistem Pengendalian Manajemen 

Mulyadi & Setyawan (2001) menyebutkan, bahwa struktur dari sistem 

pengendalian manajemen terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Struktur organisasi, merupakan komponen utama untuk mendistribusikan 

wewenang yang diperlukan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya 

yang dimiliki organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

b. Jaringan informasi, dirancang untuk mempersatukan berbagai komponen 

yang membentuk organisasi dan berbagai organisasi dalam jaringan 

organisasi (organization network) untuk kepentingan pelayanan bagi 

customers. 

c. Sistem penghargaan, suatu sistem yang digunakan untuk mendistribusikan 

reward pada personel organisasi. Saat ini diperlukan sistem penghargaan 

personel yang tidak lagi didasarkan pada posisi (position reward), namun 

lebih didasarkan pada kinerja (performance based reward), selain itu 

kinerja personel dalam organisasi tidak hanya dinilai dari segi aspek 

keuangan namun lebih dari itu, perlu dimulai dari segi aspek non keuangan 

sehingga kinerja personel organisasi dapat bersifat jangka panjang. 

 

2.1.2.4.Proses Pengendalian Manajemen 

Proses sistem pengendalian manajemen menurut Mulyadi (2001: 47): 

1. Strategy Formulation, dalam tahap ini disebutkan bahwa strategi adalah 

pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi. 

Melalui misi, strategi dirumuskan melalui tujuh tahap utama berikut: 
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a. Identifikasi lingkungan yang akan dimasuki perusahaan di masa 

yang akan datang. 

b. Penentuan visi, misi, keyakinan, dasar, nilai dasar, dan tujuan 

(goals). 

c. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treat) 

d. Analisis portofolio. 

e. Perumusan peluang dan masalah utama. 

f. Identifikasi dan evaluasi alternatif. 

g. Perumusan strategi. 

2. Perencanaan Strategi (Strategic planning), pada tahap ini setelah 

perusahaan memilih strategi yang dipilih untuk mewujudkan visi melalui 

misi organisasi, strategi tersebut kemudian perlu diimplementasikan. 

Langkah pertama implementasi strategi yang telah dirumuskan adalah 

melaksanakan perencanaan strategis. 

3. Penyusunan Program, dalam tahap ini penyusunan program merupakan 

proses penjabaran inisiatif strategis ke dalam rencana laba jangka panjang. 

Pelaksanaan inisiatif strategis memerlukan perencanaan sistematik 

langkah-langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam jangka 

panjang ke depan beserta taksiran sumber daya yang diperlukan dan 

diperoleh dari usaha menjalankan langkah-langkah tersebut. Penyusunan 

program menghasilkan program – suatu rencana laba jangka panjang yang 

berisi langkah-langkah strategis yang dipilih untuk mewujudkan sasaran 

strategis tertentu beserta taksiran sumber daya yang diperlukan dan 

diperoleh dari langkah-langkah tersebut. 

4. Penyusunan Anggaran (budgeting), dalam tahap ini merupakan proses 

penyusunan rencana laba jangka pendek (biasanya untuk jangka waktu 

satu tahun) yang berisi langkah-langkah yang ditempuh perusahaan dalam 

melaksanakan sebagian dari program. Dalam penyusunan anggaran 

dijabarkan program tertentu ke dalam rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam tahun anggaran, ditunjuk manajer dan karyawan yang 

bertanggungjawab dan dialokasikan sumber daya untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut. 

5. Implementasi (implementation), merupakan proses perencanaan 

menyeluruh (total business planning) perusahaan yang terdiri dari empat 
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tahap, yaitu: 1) perumusan strategi; 2) perencanaan strategi; 3) penyusunan 

program; 4) penyusunan anggaran. Setelah perencanaan menyeluruh 

selesai disusun, langkah berikutnya adalah implementasi rencana. Dalam 

tahap implementasi rencana ini, manajemen dan karyawan melaksanakan 

rencana yang tercantum dalam anggaran ke dalam kegiatan nyata. Oleh 

karena anggaran adalah bagian dari program, dan program merupakan 

penjabaran inisiatif strategis yang dipilih untuk mewujudkan sasaran 

strategis, serta inisiatif startegis dipilih sebagai penerjemah strategi yang 

dirumuskan, maka dalam implementasi rencana, manajemen dan karyawan 

harus menyadari keterkaitan erat di antara implementasi, anggaran, 

program, inisiatif strategis, sasaran strategis, dan strategi. Kesadaran 

demikian akan mempertahankan langkah rinci yang dilaksanakan dalam 

tahap implementasi tetap dalam kerangka strategi yang dipilih untuk 

mewujudkan visi organisasi. 

6. Pemantuan (monitoring), implementasi rencana memerlukan pemantauan. 

Hasil setiap langkah yang direncanakan perlu diukur untuk memberi 

umpan balik bagi pelaksana tentang seberapa jauh target telah berhasil 

dicapai, sasaran strategis telah berhasil diwujudkan, tujuan (goals) dan visi 

organisasi telah tercapai. 

Aktivitas pengendalian manajemen menurut Anthony dan Govindarajan, 

(2003; 7) adalah meliputi: 

• Planning, adalah perencanaan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. 

• Coordinating, adalah melakukan koordinasi terhadap berbagai aktivitas 

yang ada di dalam organisasi. 

• Communicating, adalah mengkomunikasikan berbagai informasi kepada 

pihak-pihak yang terkait di dalam organisasi. 

• Evaluating, adalah evaluasi informasi yang ada. 

• Deciding, adalah menetapkan aksi yang harus dilakukan terhadap 

informasi yang telah dievaluasi. 

• Influencing people, adalah mempengaruhi orang-orang agar merubah 

perilakunya, menjadikan tujuan individu sama dengan tujuan perusahaan 

melalui keselarasan tujuan (goal congruence). 
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2.2. Sistem Pengukuran Kinerja 

2.2.2. Definisi Pengukuran Kinerja 

Penilaian kinerja atau pengukuran kinerja merupakan penentuan secara 

periodik efektivitas operasional suatu organisasi bagian organisasi dan personelnya 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Siegel & 

Marconi, 2000), karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya 

manusia, maka penilaian kinerja sungguhnya merupakan penilaian atas perilaku 

manusia dalam melaksanakan peran mereka yang mereka mainkan dalam organisasi. 

Pengertian ukuran kinerja keuangan menurut Mulyadi (2000) adalah penentuan 

ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Atkinson (1995) mendefinisikan pengukuran kinerja merupakan 

suatu pengukuran atas kinerja dari setiap aktivitas dalam suatu proses rantai nilai, 

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai kinerja dari tiap organisasi atas faktor –

faktor critical success-nya. Sistem pengukuran kinerja merupakan mekanisme 

perbaikan lingkungan organisasi agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan, 

dengan cara melihat faktor-faktor sukses penting manajemen (H.Supriyanto Ilyas, 

S.E., M.Si., Ak. dalam diktat Sistem Pengendalian Manajemen, 2006). 

Hansen dan Mowen (2004) membedakan pengukuran kinerja secara 

konvensional (tradisional) dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan 

dengan cara membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan ataupun 

dengan biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya, sedangkan 

pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran 

kinerja didesain untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat 

mengidentifikasikan apakah telah dillakukan perbaikan yang berkesinambungan 

(Hansen & Mowen, 2004, ed.7). 

Sedangkan Govindarajan (2003), menyebutkan bahwa sistem pengukuran 

kinerja adalah suatu mekanisme untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan suatu 

organisasi mengimplementasikan strateginya. 

Pengukuran bukanlah sesuatu yang obyektif atau netral melainkan adalah 

sesuatu yang subyektif dan bias. Hal tersebut dapat mengubah berbagai kejadian dan 

pengamatan. Persepsi pengamat dan situasi sosial yang mengubahnya dan 

memberikan bukan hanya “arti” tetapi juga “nilai”. Sehingga pertanyaan yang 

mendasar dalam hal ini adalah bukan bagaimana kita mengendalikan tetapi apa yang 

dapat kita ukur dalam sistem pengendalian yang ada. 



 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

18

Pernyataan tersebut mengarahkan pada beberapa langkah yang harus diambil 

sehubungan dengan pengukuran kinerja, yaitu: 

• Variabel-variabel yang diukur harus merupakan variabel penting yang 

memberikan strategi yang telah dipilih, dalam rangka mencapai tujuan. 

• Untuk menghindari kebingungan, hanya variabel yang benar-benar penting 

yang harus diukur, meskipun itu berupa data kualitatif. 

• Pengukuran tersebut harus dibuat sebagai suatu sistem sehingga dapat 

menjamin bahwa suatu pengukuran tersebut dapat mencapai tujuan jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan global saat ini menyebabkan 

adanya perkembangan-perkembangan dalam sistem pengukuran kinerja. 

 

2.2.3. Fungsi Dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja menempati posisi yang strategis dalam perusahaan, 

disamping digunakan sebagai alat untuk memotivasi kinerja karyawan dalam 

mencapai tujuan organisasi, juga merupakan dasar untuk evaluasi kinerja karyawan 

(Govindarajan, 1995). Atkinson (1995) menempatkan pengukuran kinerja dalam 

manajemen organisasi, antara lain sebagai alat dalam pengendalian manajemen, 

manajemen aktivitas rantai nilai dan sebagai sistem motivasi. 

Sedangkan menurut Anthony, Banker, Kaplan & Young (1997: 529), sistem 

pengukuran kinerja mempunyai 3 fungsi utama, yaitu: 

1. Memfokuskan anggota organisasi pada sasaran organisasi, dengan memilih 

sasaran primer dan sekunder pada proses perencanaan, kemudian menetapkan 

ukuran-ukuran atas sasaran-sasaran tersebut. 

2. Mengkoordinasikan pengambilan keputusan individual dengan menjamin 

bahwa semua organisasi memahami apa yang menjadi sasaran organisasi dan 

mengetahui bagaimana mencapai sasaran tersebut. 

3. Menyediakan dasar bagi pembelajaran dengan memberikan ukuran-ukuran 

yang sebanding atas sasaran primer dan sekundernya, sehingga anggota 

organisasi dapat menguji penjelasan alternatif atau hubungan sebab-akibat. 

Salah satu sarana manajemen paling penting yang harus dibebankan agar 

tujuan organisasi dapat tercapai adalah faktor manusia. Tanpa manusia yang 

berkualitas, betapapun canggihnya sistem yang dirancang, tujuan organisasi mungkin 
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hanya sekedar angan-angan saja. Di samping sarana, prinsip-prinsip organisasi harus 

pula dipenuhi seperti adanya pembagian tugas yang asli, pendelegasian tugas, tentang 

kekuasaan yang cukup, kesatuan perintah dan tanggungjawab serta koordinasi 

masing-masing unit merupakan suatu hal yang harus terus-menerus disempurnakan. 

Untuk itu penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk hal-hal sebagai 

berikut (Mulyadi & Setyawan, 2001: 353), yaitu: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

 Motivasi merupakan proses prakarsa dilakukannya tindakan secara sadar 

dan bertujuan. Dari aspek perilaku, motivasi bersangkutan dengan ssesuatu 

yang mendorong orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Maksimasi 

motivasi karyawan berarti membangkitkan dorongan dalam diri setiap 

karyawan untuk mengerahkan usahanya dalam mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan organisasi. Maksimasi motivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran perusahaan merupakan tujuan pokok penilaian kinerja. 

 Menurut teori perilaku seseorang dipengaruhi oleh probabilitas yang 

dilekatkan orang tersebut terhadap hubungan berikut ini: 

● Usaha yang diperlukan unutk mencapai tujuan. 

● Kinerja dan penghargaan. 

● Penghargaan yang memuaskan tujuan pribadi. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan 

seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 

 Penilaian kinerja akan menghasilakn data yang dapat dipakai sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan yang dinilai 

kinerjanya. Data hasil evaluasi kinerja yang diselenggarakan secara 

periodik akan sangat membantu manajemen puncak dalam memberikan 

kenaikan pangkat bagi karyawan yang dinilai pantas mendapatkan 

promosi, selain itu membantu manajemen puncak dalam mengambil 

keputusan pemberian sangsi yang bisa berupa penghentian sementara, 

pemindahan, pemuntusan hubungan kerja, bagi karyawan yang memiliki 

kinerja yang tidak begitu baik bagi perusahaan. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 
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 Jika manajemen perusahaan tidak mengenal kekuatan dan kelemahan 

karyawan yang dimilikinya, sulit bagi manajemen untuk mengevaluasi dan 

memilih program pelatihan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

karyawan. 

 Hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan 

karyawan dan untuk mengantisipasi keahlian dan keterampilan yang 

dituntutoleh pekerjaan, agar dapat memberikan respon yang memadai 

terhadap lingkungan bisnis di masa yang akan datang. Hasil penilaian 

kinerja juga dapat menyediakan kriteria untuk memilih program pelatihan 

karyawan yang memenuhi kebutuhan karyawan dan untuk mengevaluasi 

kesesuaian program pelatihan karyawan dengan kebutuhan karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

 Berdasarkan hasil penilaian kinerja, manajemen atas memberikan 

penilaian terhadap kinerja manajemen bawah. Di lain pihak, penilaian 

kinerja ini memberikan umpan balik bagi manajemen bawah mengenai 

bagaimana manajemen atas menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

 Penghargaan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok: penghargaan 

intrinsik dan ekstrinsik. 

 Penghargaan intrinsik berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang yang 

telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah 

mencapai sasaran tertentu. 

 Penghargaan ekstrinsik terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan, baik berupa kompensasi langsung, tidak langsung, dan 

nonkeuangan.  

● Penghargaan langsung adalah pembayaran langsung berupa gaji, 

upah poko, honorarium lembur dan hari libu, pembagian laba, 

saham, dan bonus lainnya yang didasari kinerja karyawan. 

● Penghargaan tidak langsung adalah semua pembayaran utnuk 

kesejahteraan karyawan seperti asuransi kecelakaan dan hari tua, 

honorarium liburan, dan tunjangan masa sakit. 

● Penghargaan nonkeuangan dapat berupa sesuatu yang ekstra yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan seperti ruang kerja yang 
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istimewa, peralatan kantor yang mewah, tempat parkir khusu, gelar 

istimewa, dan sekretaris pribadi. 

 Distribusi setiap penghargaan memerlukan data hasil kinerja karyawan 

agar penghargaan tersebut dirasakan adil oleh karyawan yang menerima 

penghargaan tersebut. Pembagian penghargaan yang tidak adil akan 

menimbulkan perilaku yang tidak semestinya. 

Fungsi utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh 

organisasi. 

 

2.2.4. Tujuan Pengukuran Kinerja 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ada 

sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja 

dilakukan pula untuk menekankan perilaku yang semestinya diinginkan melalui 

umpan balik hasil kinerja pada waktunya, serta imbalan, baik yang bersifat intrisik 

maupun ekstrindik (Siegel & Marconi, 1989). Menurut Lakshmi & Rao J. Tatikonda 

(1998), 5 tujuan pengukuran kinerja adalah membantu dalam penetapan standar dan 

target, sarana atau rel-rel kemajuan, memotivasi, mengkomunikasikan strategi 

organisasi dan mempengaruhi perubahan perilaku. 

Pengukuran kinerja didesain bertujuan untuk dapat mengeliminasi aktivitas 

yang tidak bernilai tambah dan mengoptimasi aktiva yang bernilai tambah, sejalan 

dengan berkembangnya manajemen aktivitas (Hansen & Mowen, 1995). 

 

2.2.5. Deskripsi Pengukuran Kinerja (Penilaian) 

Perubahan lingkungan manufaktur dari era mekanisme menjadi era 

komputerisasi dan robotik membawa kepada perubahan pengukuran kinerja 

(performance measurement) mengandung makna suatu proses atau sistem pengukuran 

mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja 

berhubungan dengan penentuan tujuan organisasi. 

Tujuan organisasi perusahaan ditentukan dengan indikator-indikator 

kuantitatif yang terlihat pada penampilan tujuan utama yaitu kinerja keuangan. 

Pengukuran kinerja hanya dengan pendekatan internal adalah terlalu sempit, demikian 
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pula kalau dihubungkan dengan hanya indikator keuangan. Pengukuran kinerja 

internal dari sudut pandang akuntansi, keterkaitannya dengan mengarahkan 

pengambilan keputusan strategik dan kinerja strategik kecil saja, yaitu tidak memberi 

petunjuk tentang keadaan struktur biaya, struktur biaya industri maupun kedaan atau 

posisi secara relatif (mis: market share, cost advantage, dan lain-lain). 

Agar akuntansi ikut berperan dalam pengambilan keputusan strategik, maka 

akuntansi biaya perlu didesain menurut kebutuhan. Pengukuran kinerja perusahaan 

sebagai alat informasi pengambilan keputusan strategi didesain sesuai keperluan, oleh 

karena itu metode kunci indikator pengukuran kinerja harus disesuaikan bukan hanya 

dengan pendekatan internal tetapi juga dengan pendekatan eksternal. Berarti 

pengukuran kinerja bukan hanya dilihat dari sudut efisiensi tetapi juga dari sudut 

efektivitas. Pengukuran kinerjapun bukan hanya dari pendekatan keuangan 

(financial), tetapi juga dengan pendekatan non keuangan (non financial), termasuk 

didalamnya pendekatan sosial dan lingkungan. 

”The first step in designing performance measurement system is to select the 

people measures that are congruent with all of the firm’s interest (Brandon & 

Dr. Tina, 1997, 731)”. 

Dikaitkan dengan penilaian kinerja, bahwa langkah pertama dalam mendesain 

sistem penilaian kinerja adalah memilih alat ukur kinerja yang cocok, dimana alat 

ukur yang cocok adalah sesuai dengan perhatian manajemen pada semua aktivitas 

perusahaan. 

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. Artinya, perencanaan proses 

evaluasi yang implementasinya kurang sesuai dengan yang seharusnya, dan setelah 

dinilai kinerjanya menunjukkan informasi yang tidak sesuai dengan tujuan, maka 

ketidaksesuaian itu dijadikan informasi untuk perbaikan perencanaan proses evaluasi 

harus dilakukan secara terus menerus (continous process improvement) agar faktor 

strategik (keunggulan bersaing) dapat tercapai.  

Pada perspektif penilaian kinerja yang lebih luas Hansen dan Mowen 

menyatakan bahwa aktivitas penilaian kerja terdapat dua jenis pengukuran, yaitu 

keuangan dan non keuangan. Penilaian ini dirancang untuk menaksir bagaimana 

kinerja aktivitas dan hasil akhir dirancang untuk menyingkap jika terjadi kemandekan 
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perbaikan yang dilakukan. Penilaian pusat kinerja aktivitas dibagi kedalam tiga 

dimensi utama, yaitu: (1) efisiensi, (2) kualitas, (3) waktu. 

Hubungan sebab-akibat diantara ukuran-ukuran kinerja adalah sebagai berikut 

(Anthony, 1997): 

 

 

Gambar 2.2. Hubungan Sebab-Akibat Antara Ukuran-Ukuran Kinerja 

Sumber: Anthony. 1997 

 

2.2.6. Sistem Pengukuran Kinerja Yang Efektif 

Efektivitas sistem pengukuran kinerja ditentukan dari kemampuannya 

memahami tujuan dari pengukuran kinerja tersebut. Manajer dalam menjalankan 

tugas sehari-hari akan menggunakan orang lain dalam operasi perusahaan. Orang lain 

tersebut dalam hal ini pegawai harus diukur kinerjanya, menurut Anthony, 

pengukuran tersebut meliputi : 

• Proses pemilihan pegawai. 

• Meyakinkan bahwa pegawai telah dilatih dengan cukup. 

• Memutuskan dan menempatkan pegawai yang sesuai dalam organisasi. 

• Memberi wewenang dan tanggungjawab. 

• Disiplin, memberi nasihat, dan saran. 

• Meyakinkan bahwa lingkungan kerja yang memuaskan. 

• Membantu memecahkan masalah. 

• Menyetujui tindakan yang diusulkan, diambil dan yang tidak boleh diambil 

Pegawai. 

• Berinteraksi dengan manajer lain. 

UKURAN  
 

• Keahlian manufaktur 
 
• Siklus order 
• Survey kepuasan pelanggan 
• Pertambahan pendapatan dari 

penjualan 

PERSPEKTIF 
 

• Perspektif inovasi dan 
pembelajaran 

• Perspektif bisnis internal 
• Perspektif pelanggan 
• Perspektif finansial 
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• Kerjasama dalam rangka memecahkan masalah yang menghambat 

pekerjaan pusat pertanggungjawaban. 

• Berusaha menciptakan iklim yang mendorong pekerjaan untuk berkerja 

secara efektif dan efisien. 

Kriteria sistem pengukuran kinerja yang efektif seharusnya (Sellenheim, 

2004), yaitu: 

• Dipicu oleh permintaan customer (users), sistem harus mendukung strategi 

organisasi dan faktor sukses penting yang digunakan oleh manajemen. 

• Fleksibel untuk berubah. 

• Sederhana dan mudah dipahami. 

• Mempertimbangkan faktor nonfinansial dan juga faktor finansial. 

• Memberikan penegasan yang positif. 

Langkah-langkah kunci dalam perancangan sistem pengukuran kinerja yang 

efektif (Lakshmi & Rao J. Tatikonda), yaitu: 

• Identifikasi misi dan strategi tujuan. 

• Mentraslasikan tujuan ke dalam sub tujuan yang spesifik. 

• Pengembangan ukuran yang cocok. 

Sedangkan menurut Hongren et al 1996, yaitu: 

• Berhubungan dengan tujuan perusahaan. 

• Mempunyai perhatian yang seimbang antara jangka pendek dan jangka 

panjang. 

• Menggambarkan aktivitas kunci manajemen. 

• Dipengaruhi oleh tindakan karyawan. 

• Siap dipahami oleh karyawan. 

• Digunakan dalam evaluasi dan pemberian imbalan karyawan. 

• Bertujuan logis dan merupakan pengukuran yang mudah. 

• Digunakan secara konsisten dan teratur. 

Ada 5 prinsip dasar dalam sistem pengukuran kinerja menurut Deorden, yaitu: 

• Pengukuran tersebut digunakan untuk mengukur komponen-komponen 

dalam organisasi, bukan untuk mengukur manajer. 

• Pengukuran melibatkan berbagai indeks kinerja, tetapi bukan suatu standar 

umum atas kinerja. 
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• Pengukuran didesain sebagai alat bantu untuk menilai kinerja bukan 

sebagai applicant judgment. 

• Pengukuran dibuat untuk memberikan pertimbangan yang memadai atas 

kinerja di masyarakat, untuk memfasilitasi keseimbangan jangka panjang 

dan jangka pendek. 

• Pengukuran diseleksi sehingga dapat mendukung suatu tindakan 

konstruktif dan bukannya suatu tindakan restriktif. 

Dengan demikian mengukur kinerja tidak hanya informasi finansial tetapi juga 

informasi nonfinansial, seperti masalah kinerja pegawai yang dihubungkan dengan 

prestasi produksi. 

 

2.3. Sistem Pengukuran Kinerja Tradisional (Konvensional) Dan Sistem 

Pengukuran Kinerja Balanced Scorecard 

2.3.1. Sistem Pengukuran Kinerja Tradisional (Konvensional) 

Yang dimaksud dengan pengukuran kinerja tradisional adalah sistem 

pengukuran yang hanya menggunakan ukuran-ukuran tunggal, yaitu berupa EVA  

(Economics value added), yang merupakan konsep terbaru untuk meningkatkan 

kinerja keuangan. Begitu pula dalam menilai managerial performance, pengukuran 

tradisional menggunakan ukuran-ukuran seperti penjualan, net income, ROI , atau 

EPS untuk corporate officee dan laba kotor, produktivitas mesin dan pekerja atau 

varian antara kinerja actual dan anggaran untuk plant and product line manager 

(Howel, Brown, Sovey, Seed, 1987, 49). 

Dalam perkembangan lingkungan usaha yang semakin kompetitif dan 

persaingan informasi menjadi ciri utamanya, sistem pengukuran kinerja yang hanya 

menggunakan ukuran tunggal bentuk mengukur kinerja menjadi kurang cocok. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, seperti: 

• Ukuran tradisional hanya mengukur kinerja dari sudut pandang keuangan 

tidak mampu mendeteksi jika perusahaan mengalami kemajuan dalam hal 

kapabilitas dan intangible assets. Bahkan jika kinerja keuangan jangka 

pendek masih bisa meningkat meskipun perusahaan mengurangi 

pengeluarannya pada intangible asset (Atkinson, Banker, Kaplan & 

Young, 1995, 27). 
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• Pendekatan tradisional yang menggunakan ukuran kinerja financial 

cenderung mengarahkan konsentrasi manajemen untuk mencapai tujuan 

jangka pendek dan mengabaikan tujuan jangka panjang (T.Secakusuma, 

1997, 8). 

• Ditinjau dari aspek perilaku, ukuran tunggal dalam hal ini ukuran 

keuangan, tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara 

mencapai tujuan perusahaan, sehingga ketidakjelasan ini menimbulkan 

perilaku disfungsional dari partisipan organisasi (Weinsfield & Killough, 

J. Mar, 1992). 

 

2.3.1.1. Ukuran-Ukuran Kinerja Tradisional 

Yang dimaksud dengan pengukuran kinerja tradisional disini adalah hanya 

menggunakan ukuran tunggal, yaitu berupa ukuran-ukuran keuangan seperti: 

• Return on Investment (ROI ). Menurut S. Minawir dalam buku analisa 

laporan keuangan ROI  merupakan salah satu bentuk dari rasio 

profitabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. 

Banyak perusahaan yang menggunakn rasio ini daripada ukuran lain, 

disebabkan karena kunggulan-keunggulannya seperti kemudahan dalam 

menghitung dan dipahami. 

• Residul Income (RI ). Menurut Anthony Welch, reece, residual income 

merupakan ukuran alternatif selain ROI , angkanya didapat dari income 

dikurangi dengan capital charge, dimana capital charge dihitung dengan 

mengalikan asset yang digunakan dengan presentasi pengembalian modal 

minimum yang diharapkan perusahaan. 

• Economic Value Added (EVA ), merupakan pengembangan dari residual 

income dan angkanya bisa didapat dari hail pengurangan cost of capital 

terhadap income. Sama seperti ROI , EVA mengevaluasi income tersebut. 

Perbedaan antara ROI dan EVA  adalah EVA  tidak memotivasi manajer 

untuk menurunkan investasi yang diharapkan memberikan penghasilan 

yang lebih dari biaya modalnya. Menurut Dwi Cahyono (2000), EVA 

memiliki kelebihan bila dibandingkan ROI, karena EVA 
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memperhitungkan biaya modal yang menggambarkan aspirasi pemilik 

modal atas tingkat penegmbalian dalam menciptakan nilai tambah, tapi 

metode ini bukan tidak memiliki kelemahan, hanya saja EVA menilai 

kinerja perusahaan atau organisasi dari keuangan semata-mata yang 

memang harus diakui bahwa aspek keuangan merupakan muara dari segala 

kepuasan, tindakan, dan aktivitas manajemen di masa lalu. 

 

2.3.1.1.1. Return on Investment (ROI) 

ROI (Return on Investment) adalah analisa keuangan yang memiliki arti yang 

sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh 

(komperhensif). Analisa ROI ini merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh 

pemimpin perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan. ROI sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan 

dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam 

menghasilkan keutungan. Return on Investment menurut Mulyadi (2001), merupakan 

perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. 

Besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 

• Turn over from operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan 

untuk operasi) 

• Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam 

presentasi dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur 

tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan 

dengan penjualannya. 

Besarnya ROI dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Atau 

 

 

Operating Assets Turnover X Profit Margin 

Penjualan    LabaUsaha 
Operating Asset X  Penjualan 
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Atau 

 

 

 

 

 Dalam formula 3, untuk pengukuran kinerja pusat laba, laba yang akan 

diperoleh suatu pusat laba dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) 

dibagi dengan investasi yang akan digunakan untuk mendapatkan laba 

tersebut. 

 Dalam formula 2, baik laba maupun investasi dihubungkan dengan penjualan 

atau pendapatan. Investasi yang dihubungkan dengan pendapatan 

menunjukkan tingkat perputaran investasi dalam periode tertentu. Laba dibagi 

dengan pendapatan menunjukkan profit margin yang merupakan presentase 

laba yang dapat diperoleh dari setiap rupiah pendapatan. 

Menurut Mulyadi  (2001) dalam menggunakan ROI sebagai ukuran kinerja 

diperlukan kebijakan manajemen yang bersangkutan dengan: 

1. Penentuan komponen yang digunakan untuk menghitung laba adalah 

komponen pendapatan dan komponen biaya. 

2. Penentuan aktiva yang diperhitungkan ke dalam investment base. 

3. Pengukuran nilai aktiva yang diperhitungkan ke dalam investment base. 

• Pemantauan komponen yang digunakan untuk menghitung laba dalam 

menghitung ROI yang digunakan adalah laba operasi. 

• Penentuan aktiva yang diperhitungkan dalam investasi aktiva operasi 

merupakan kekayaan yang secara langsung dipakai untuk keperluan 

kegiatan pokok perusahaan. 

• Penentuan nilai aktiva yang diperhitungkan ke dalam investment base. 

• Nilai aktiva tetap yang diperhitungkan dalam investment base adalah 

harga perolehan atau harga nilai aktiva tetap. Kedua alternatif tersebut 

masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga 

penentuan diserahkan kepada kebijakan perusahaan. 

Keunggulan Return on Investment menurut Anthony & Govindarajan, adalah: 

1. Pengukuran yang komprehensif karena semua yang terpengaruh laporan 

keuangan tercermin pada rasio ini. 

Laba Sebelum Pajak 
Modal yang Digunakan  

X 100% 
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2. ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan juga berarti dalam pengertian 

absolut. 

3. ROI merupakan denominator (penyebut) yang dapat diterapkan ke setiap 

unit organisasi yang bertanggungjawab terhadap profitabilitas, tanpa 

memperdulikan ukuran dan jenis usahanya. 

4. Mendorong manajer untuk memberikan perhatian yang lebih luas terhadap 

hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi yang seharusnya menjadi 

fokus bagi manajer investasi. 

5. Mendorong efisiensi biaya. 

6. Bisa mengurangi investasi yang berlebihan. 

 

2.3.1.1.2. Residual Income (RI) 

Residual Income merupakan jumlah uang yang diperoleh dari laba setelah 

dikurangi dengan beban investasi. Menurut Anthony & Govindarajan, Residual 

Income (RI) sama dengan Economic Value Added (EVA), yang merupakan merk 

dagang dari stern Stewart & Co. dimana nilai tambah ekonomi sama dengan nilai sisa 

uang, dan bukan merupakan rasio keuangan, ini diperoleh dari Net Operating Profit 

(Laba Bersih) dikurangi Capital Charge (Beban Modal). 

Menurut Anthony Welch, reece, residual income merupakan ukuran alternatif 

selain ROI , angkanya didapat dari income dikurangi dengan capital charge, dimana 

capital charge dihitung dengan mengalikan asset yang digunakan dengan presentasi 

pengembalian modal minimum yang diharapkan perusahaan. 

 

 

 

 

Keunggulan Residual Income (RI) menurut Anthony & Govindarajan (2003), 

yaitu: 

• Manajer pusat investasi cenderung menerima investasi yang menurut ROI 

tidak menguntungkan ROI, sehingga tidak diterima, walaupun secara 

perusahaan keseluruhan menguntungkan. 

• Memungkinkan penggunaan cost of capital yang berbeda-beda pada jenis 

aktiva. 

Residual Income (RI) = Earning Before Tax – Capital charge 
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Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh Residual Income (RI) menurut 

Anthony & Govindarajan (2003), yaitu: seperti halnya ROI, residual income 

mendorong perusahaan hanya sampai pencapaian jangka panjang, tanpa 

memperhatikan pencapaian jangka panjang. 

 

2.3.1.1.3. Economic Value Added (EVA) 

EVA merupakan sebuah alat yang sangat kuat untuk menciptakan insentif 

yang kuat, dapat dibenarkan, dan efisien dalam biaya pada tingkat unit bisnis. Akan 

tetapi, EVA dengan sendirinya tidak dapat mencapai satupun dari keempat tujuan 

mendasar dari manajemen kompensasi. Ia memberikan kesejajaran yang lebih dekat 

dengan nilai pemegang saham daripada laba operasi karena ia mengakui biaya modal, 

tetapi penggunaanya tidak memastikan kesejajaran lengkap karena EVA sekarang 

dapat dimaksimasi atas biaya dari EVA mendatang dan nilai pemegang saham. (S. 

David young dan Stephen F. O’ Byrne, 2001) 

Peter Drucker dalam bukunya “Harvard Business Review” (1995; 2), 

mengatakan bahwa: 

“EVA is based on something we have known for a long time: what we call 
 profits the money left to service equity is usually not profit at all. Until a 
 business return a profit that is greater than its cost of capital, it operates at a 
 loss. Never mind that it pays taxes as if it had a genuine profit. That enter 
 prise still returns less to the economy that it devours in resources. Until then 
 it does not create wealth; it destroys it.”  
 
Menurut Al Ehrbar dan Stern Stewart & Co. (1998; 3), EVA adalah: 

“Eva is a measure of those true profits. Arithmetically, it is after tax operating 

 profits minus the appropriate capital charge for both debt and equity.” 

EVA merupakan revolusi bonafit yang dapat menolong setiap perusahaan 

publik atau perusahaan swasta, pada setiap industri, memproduksi hasil superior bagi 

para shareholders, employees, dan customers. Economic Value Added (EVA ), 

merupakan pengembangan dari residual income dan angkanya bisa didapat dari hasil 

pengurangan cost of capital terhadap income. Sama seperti ROI , EVA mengevaluasi 

income tersebut. Perbedaan antara ROI dan EVA  adalah EVA  tidak memotivasi 

manajer untuk menurunkan investasi yang diharapkan memberikan penghasilan yang 

lebih dari biaya modalnya.  

Menurut Dwi Cahyono (2000), EVA memiliki kelebihan bila dibandingkan 

ROI, karena EVA memperhitungkan biaya modal yang menggambarkan aspirasi 
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pemilik modal atas tingkat penegmbalian dalam menciptakan nilai tambah, tapi 

metode ini bukan tidak memiliki kelemahan, hanya saja EVA menilai kinerja 

perusahaan atau organisasi dari keuangan semata-mata yang memang harus diakui 

bahwa aspek keuangan merupakan muara dari segala kepuasan, tindakan, dan 

aktivitas manajemen di masa lalu. 

Menurut Mulyadi (2000), EVA merupakan hasil dari pengurangan laba bersih 

setelah pajak dengan cost of capital, sebagai penyempurnaan terhadap ukuran 

keuangan terdahulu (ROI dan Residual income). 

Keunggulan EVA menurut Anthony & Govindarajan (2003), yaitu:  

∗ Seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan 

investasi. 

∗ Tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan pada aktiva yang 

berbeda pula, misal: persediaan tingkat bunga rendah, aktiva tetap, tingkat 

bunga tinggi. 

∗ EVA berlawanan dengan ROI karena memiliki korelasi positif yang kuat 

terhadap perubahan-perubahan nilai saham. 

 

 

 

 

2.3.1.2.Karakteristik dan Keterbatasan Pengukuran Kinerja Tradisional 

Dalam perkembangan lingkungan usaha yang semakin komperhensif dan 

persaingan informasi menjadi ciri utamanya. Sistem pengukuran yang hanya 

menggunakan pengukuran tunggal untuk mengukur kinerja menjadi kurang cocok. 

Hal ini dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya seperti pendekatan 

tradisional yang menggunakan ukuran finansial cenderung mengarahkan konsentrasi 

untuk mencapai tujuan jangka pendek dan mengabaikan tujuan jangka panjang (T. 

Secakusuma,1997, 8). 

Kelemahan yang terdapat dalam pengukuran kinerja tradisional 

(Konvensional), adalah sebagai berikut: 

• Rencana laba jangka panjang yang dihasilkan tidak komprehensif.  

Rencana laba jangka panjang yang dikembangkan dalam manajemen 

tradisional berfokus ke perspektif keuangan, sehingga terlalu sempit dalam 

EVA = Laba Bersih Setelah Pajak (Net Operating Profit after Tax) – 

Beban Modal (Cost of Capital) 
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menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks. Diperlukan perluasan 

perspektif yang diperlukan rencana laba jangka panjang ke empat 

perspektif, yaitu: keuangan, pelanggan, proses isnis internal, 

pemebelajaran dan pertumbuhan.           

• Total business plan yang disusun tidak koheren. 

Total business plan terdiri dari empat tahap perencanaan dalam sistem 

manajemen strategi, yaitu: perumusan strategi, perencanaan strategik, 

penyusunan program, penyusunan anggaran.  

Ketidakkoherenan terjadi karena:  

∗ Tidak terdapat hubungan sebab-akibat (rationale) antara visi, tujuan 

(goals), strategi, dan sasaran (objectives) dengan rencana laba jangka 

panjang. 

∗ Sasaran-sasaran strategik yang dirumuskan untuk menerjemahkan 

tujuan (goals) tidak memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain. 

∗ Tidak terdapat hubungan sebab akibat (rationale) antara rencana laba 

jangka panjang dengan rencana laba jangka pendek. 

• Sasaran strategik yang dipilih tidak seimbang. 

Sasaran strategik yang dipilih dalam manajemen tradisional berfokus ke 

perspektif keuangan. Perspektif lain, seperti customer, proses bisnis, dan 

pembelajaran dan pertumbuhan tidak mendapatkan perhatian memadai. 

Sebagai akibatnya hasil-hasil keuangan yang dicapai umumnya hanya 

bersifat jangka pendek karena tidak ditopang dengan kinerja perusahaan 

yang menjanjikan hasil keuangan yang berjangka panjang (sustainable), 

seperti product yang menghasilkan value terbaik bagi customer, proses 

yang cost effective, serta personel yang produktif dan berkomitmen. 

 

2.3.2. Sistem Pengukuran Kinerja Dengan Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan contemporary management tool yang 

digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipatgandakan 

kinerja keuangan. Oleh karena organisasi pada dasarnya adalah institusi pencipta 

kekayaan, pengunaan Balanced Scorecard dalam pengelolaan menjanjikan 

peningkatan signifikan kemampuan organisasi dalam menciptakan kekayaan. 
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Penggerak nilai bukan keuangan adalah penting karena merupakan alat 

prediksi yang lebih baik EVA mendatang (dan kesempatan pertumbuhan mendatang) 

daripada EVA sekarang (S. David young dan Stephen F. O’ Byrne, 2001). 

 

2.3.2.1. Sejarah Balanced Scorecard 

Konsep Balanced Scorecard berkembang sejalan dengan perkembangan 

implementasi konsep tersebut. Balanced Scorecard terdiri dari dua kata, yaitu: (1) 

kartu skor (scorecard); dan (2) berimbang (balanced). Kartu skor adalah yang 

digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Melalui kartu skor, skor yang 

hendak diwujudkan personel di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja 

sesungguhnya. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi atas 

kinerja personel yang bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk 

menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari tiga aspek, yaitu: 

keuangan dan nonkeuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. 

Oleh karena itu, jika kartu skor personel digunakan untuk merencanakan skor yang 

hendak diwujudkan di masa depan, personel tersebut harus memperhitungkan 

keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan nonkeuangan, antara 

pencapaian kinerja jangka panjang dan kinerja jangka pendek, serta antara kinerja 

yang bersifat intern dan yang bersifat ekstern. 

Pada awalnya, Balanced Scorecard diciptakan untuk mengatasi masalah 

tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang berfokus pada aspek 

keuangan. Selanjutnya, Balanced Scorecard mengalami perkembangan dalam 

implementasinya, tidak hanya sebagai alat pengukur kinerja eksekutif, namun meluas 

sebagai pendekatan dalam penyusunan rencana strategik.  

Sejarah perkembangan Balanced Scorecard dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu:  

(1) Konsep awal Balanced Scorecard,  

(2) Perkembangan Balanced Scorecard,  

(3) Perkembangan terkini implementasi Balanced Scorecard. 

Konsep Awal Balanced Scorecard  

Pada tahap awal perkembangannya Balanced Scorecard ditujukan untuk 

memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif, dimana sebelumnya hanya 

menggunakan sistem pengukuran kinerja keuangan. Kemudian pada tahun 1990-an, 

Nolan Norton Institute, bagian riset Kantor Akuntan Publik KPMG di U.S.A yang 

dipimpin oleh David P. Norton, mensponsori studi tentang “pengukuran kinerja dalam 
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organisasi masa depan”. Studi ini didorong oleh kesadaran bahwa pada waktu itu 

ukuran kinerja keuangan yang digunakan oleh semua perusahaan untuk mengukur 

kinerja eksekutif tidak lagi memadai.  

Studi tentang “Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Masa Depan” tersebut 

bertujuan untuk menyeimbangkan usaha dan perhatian para eksekutif kepada kinerja 

keuangan dan non keuangan. Dengan memperluas ukuran kinerja eksekutif pada 

aspek non keuangan, ukuran kinerja eksekutif menjadi komperhensif.  

Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif di 

masa depan, diperlukan ukuran komperhensif yang mencakup 4 perspektif, yaitu: 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis/internal, 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ukuran ini disebut sebagai metode 

Balanced Scorecard. 

Berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard, kinerja keuangan yang 

dihasilkan oleh eksekutif harus merupakan akibat diwujudkannya kinerja dalam 

pemuasan kebutuhan customers, pelaksanaan proses bisnis/intern yang productive dan 

cost effective, dan/atau pembangunan personel yang produktif dan berkomitmen.  

Dari penggunaan Balanced Scorecard dalam tahun 1990-1992, perusahaan-

perusahaan yang ikut serta dalam eksperimen tersebut, memperlihatkan 

pelipatgandaan kinerja keuangan mereka. Keberhasilan ini disadari sebagai akibat dari 

penggunaan ukuran kinerja yang komperhensif. 

Perkembangan Konsep Balanced Scorecard 

Setelah mencatat keberhasilan penerapan Balanced Scorecard sebagai 

perluasan kinerja eksekutif, Balanced Scorecard kemudian diterapkan ke dalam tahap 

manajemen yang lebih strategik sebelum penilaian kinerja. 

Menyusul keberhasilan penerapan Balanced Scorecard di tahun 1992, 

pendekatan Balanced Scorecard ditetapkan dalam proses perencanaan strategik. 

Mulai pertengahan tahun 1993, Renaissance Solutions, Inc. (RSI) sebuah 

perubahan konsultasi yang dipimpin oleh David P. Norton menerapkan Balanced 

Scorecard sebagai pendekatan untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan 

strategi di berbagai perusahaan kliennya. Mulai saat ini, Balanced Scorecard tidak 

lagi hanya berfungsi sebagai alat pengukur kinerja, namun berkembang menjadi inti 

sistem manajemen strategik (strategic management system). 
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Perkembangan Terkini Implementasi Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard telah mengalami perkembangan pesat selama satu dekade 

sejak saat diujicobakan pertama kali pada tahun 1990. Pada awal tahun 2000, 

Balanced Scorecard telah menjadi inti sistem manajemen strategik (strategic 

management system), tidak hanya bagi eksekutif, namun bagi seluruh personel 

perusahaan, terutama pada perusahaan yang telah memanfaatkan secara intensif 

teknologi informasi pada operasi bisnisnya. 

Dampak terhadap personel dan organisasi perusahaan ini pada gilirannya 

mempengaruhi perkembangan implementasi Balanced Scorecard dalam pengelolaan 

perusahaan. 

 

2.3.2.2. Definisi Balanced Scorecard 

Atkinson et.al (1995: 45), mendefinisikan Balanced Scorecard adalah: 

“Balanced Scorecard a set of performance targets and result that reflects the 

organizations performance in meeting its objectives relating to its customers, 

employees, business partners, shareholders and community”. 

Robert S. Kaplan & Norton  (2000: 8), menyatakan definisi Balanced 

Scorecard adalah: 

“The Balanced Scorecard complements financial measures of past 
performance with measures of drivers of future performance. The objectives 
and measures of the scorecard are direved from an organization’s vision and 
strategy. The objectives and measures view organizational performance from 
4 perspectives: financial, customer, internal business process, and learning 
and growth”. 
 

Menurut Kaplan & Norton (2000) dalam bukunya Balanced Scorecard 

Translating Strategy into Action yang diterjemahkan oleh Pasla mengemukakan 

bahwa: 

“Balanced Scorecard adalah suatu kerangka kerja baru untuk 
mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perumusan. 
Selain ukuran kinerja financial masa lalu, Balanced Scorecard juga 
memperkenalkan pendorong kinerja masa depan. Pendorong kinerja yang 
meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan 
pertumbuhan, diturunkan dari penerjemahan strategi perusahaan yang 
dilakukan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang 
nyata (Pasla, 2000, hal 16-17)”. 
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Kemudian Hansen & Mowen dalam bukunya Management Accounting, juga 

mengartikan Balanced Scorecard adalah: 

“Balanced Scorecard is accounting responsibility system objectives and 
measures for four different perspectives: the financial perspective, the 
customer perspective, the process perspective, and the learning and growth 
perspective” 
 
Sedangkan Charles T. Hogen, Srikant M. Datar, dan Gerge foster (2003: 447), 

mengartikan Balanced Scorecard sebagai berikut: 

“The Balanced Scorecard translates an organization’s mission and strategy 
into set of performance measures that provides the framework for 
implementing the strategy. The Balanced Scorecard does not focus on 
achieving financial objectives. He also highlights the non financial objectives 
that an organizations must achieve to meet financial objectives. The scorecard 
measures an organization’s performance from four perspectives: financial, 
customer, internal business processes, learning and growth”. 
 

Dari definisi-definisi diatas, maka Balanced Scorecard menerjemahkan misi 

dan strategi perusahaan ke dalam kumpulan pengukur kinerja secara menyeluruh 

dimana digunakan sebagai kerangka acuan dalam sistem manajemen dan pengukuran 

strategi. Balanced Scorecard tidak hanya mempertahankan ukuran kinerja keuangan 

tapi juga melengkapinya dengan ukuran-ukuran kinerja yang merupakan faktor 

pendorong kinerja bagi ukuran keuangan Balanced Scorecard dalam mengukur 

kinerja perusahaan bertumpu kepada keseimbangan 4 perspektif, yaitu: 

1. Perspektif Keuangan (Financial Perspective). 

2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective). 

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

4. Perspektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan (Learning and Growth 

Perspective). 

Dengan Balanced Scorecard, tujuan suatu unit usaha tidak hanya dinyatakan 

dalam suatu ukuran saja. Melainkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam pengukuran 

bagaimana unit usaha tersebut menciptakan nilai terhadap pelanggan yang ada 

sekarang dan masa datang, dan bagaimana unit usaha tersebut harus meningkatkan 

kemampuan internalnya termasuk investasi pada manusia, sistem, dan prosedur yang 

dibutuhkan untuk memperoleh kinerja yang lebih baik di masa mendatang. 
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2.3.2.3. Prinsip-Prinsip Balanced Scorecard 

Seperti yang dipaparkan oleh Kaplan & Norton  (1996: 8, 10, 12, 31, 150, 

294), Balanced Scorecard memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Melengkapi tolok ukur keuangan dengan tolok ukur pemicu kerja. 

 Tolok ukur keuangan tanpa tolok ukur pemicu kerja tidak mampu untuk 

menyampaikan bagaimana hasil akhir tersebut dicapai dan tidak 

memberikan indikasi awal atas sejauh mana keberhasilan penerapan 

strategi. Tolok ukur pemicu kinerja tanpa tolok ukur keuangan tidak 

memungkinkan unit bisnis untuk mengetahui apakah perbaikan-perbaikan 

operasional yang dilaksanakan telah menerjemahkan kepada 

perkembangan usaha yaitu peningkatan jumlah pelanggan yang ada serta 

bermuara pada akhir peningkatan kinerja keuangan. 

2. Rangkaian sasaran dan tolok ukur yang dipakai, diturunkan dari 

strategi. 

 Dilaksanakan pemilihan sasaran dan tolok ukur yang hanya bernilai kritis 

bagi pencapaian strategi sukses perusahaan. 

3. Rangkaian sasaran dan tolok ukur dikomunikasikan ke seluruh 

bagian organisasi. 

Komunikasi berguna untuk mengirimkan sinyal bagi seluruh karyawan 

atas sasaran penting yang harus dicapai agar strategi organisasi dapat 

berhasil. 

4. Tiap tolok ukur yang dimasukkan dalam Balanced Scorecard 

merupakan sebuah elemen dari hubungan sebab akibat yang 

menggambarkan strategi organisasi dan terkait dengan sasaran 

keuangan. 

5. Balanced Scorecard perusahaan menggambarkan visi strategik para 

senior eksekutif. 

Untuk dapat berhasil, aplikasi Balanced Scorecard diawali dari para senior 

eksekutif dan bukan dari tingkat menengah. 

 

2.3.2.4. Karakteristik, Keunggulan, Serta Implementasi Balanced Scorecard 

Pengukuran kinerja tradisional hanyalah yang berkaitan dengan financial, 

sedangkan kinerja lain yang bersifat non financial seperti peningkatan kepercayaan 

customer terhadap layanan jasa perusahaan, peningkatan kompetensi dan komitmen 
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personel, kedekatan hubungan kemitraan dengan supplier dan peningkatan 

produktivitas serta cost effectiveness proses bisnis yang digunakan untuk melayani 

customer diabaikan pengukurannya oleh manajemen karena sulit pengukurannya. 

Hadirnya konsep Balanced Scorecard sebagai pendekatan baru dalam sistem kinerja 

di klaim mampu mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. 

Ukuran keuangan pada dasarnya hanya menunjukkan akibat dari berbagai 

tindakan yang terjadi di luar perspektif keuangan, peningkatan financial return yang 

ditunjukkan dengan ukuran ROE merupakan akibat dari berbagai kinerja di luar 

perspektif financial seperti: 

• Meningkatkan kepercayaan customer terhadap produk yang dihasilkan 

perusahaan. 

• Meningkatkan produktivitas dan cost effectiveness proses bisnis intern yang 

digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. 

• Meningkatkan produktivitas dan kapabilitas dalam komitmen personel dalam 

organisasi. 

Konsep Balanced Scorecard berkembang sejalan dengan perlunya 

pengembangan dari implementasi konsep tersebut.  

Sasaran strategi akhir yang hendak dicapai oleh organisasi adalah shareholder 

value, yaitu nilai perusahaan menurut persepsi para pemegang saham. Untuk 

mewujudkan sasaran strategi akhir tersebut, organisasi harus membangun firm equity, 

yaitu nilai perusahaan menurut persepsi customer. Melalui produk dan jasa yang 

dihasilkan value bagi customer, organisasi mampu mendatangkan revenues yang 

merupakan komponen penting dalam penciptaan kekayaan untuk membangun 

shareholders value. 

Untuk membangun firm equity, organisasi perlu membangun organizational 

capital, yaitu kemampuan perusahaan untuk membangun proses yang bersifat 

produktif dan cost effective, sehingga organisasi mampu menghasilkan value bagi 

customer dengan biaya yang rendah yang secara tidak langsung menjadi komponen 

penting dalam penciptaan kekayaan untuk menciptakan shareholder value. 
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Gambar 2.3. Causal Relationship Strategic Objectives 

Sumber: Mulyadi & Setyawan, Sistem Perencanaan Dan Pengendalian 

Manajemen 2001 

 

Disisi lain Balanced Scorecard menekankan bahwa ukuran-ukuran financial 

harus menjadi bagian dari sistem informasi pada semua tingkatan pada organisasi. 

Karyawan pada garis depan harus mengetahui konsekuensi financial atas tindakan dan 

keputusan mereka, begitu pula dengan manajemen puncak harus memahami 

penggerak kesuksesan financial dalam jangka panjang. Sasaran dan ukuran yang 

terdapat pada Balanced Scorecard tidak hanya sekedar kumpulan ukuran-ukuran 

kinerja financial dan non financial, akan tetapi ukuran-ukuran tersebut diturunkan dari 

sebuah top down yang digerakan oleh misi dan strategi unit usaha. Balanced 

Scorecard harus menerjemahkan misi dan strategi unit usaha tersebut ke dalam 

sasaran dan ukuran yang tangible (Kaplan & Norton , 1996:10). 

Dengan demikian Balanced Scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran 

kinerja taktis atau operasional, akan tetapi dapat digunakan sebagai sistem manajemen 

strategi untuk menyusun strategi perusahaan jangka panjang sebagaimana yang 

digambarkan pada gambar 2.5. 
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Perusahaan yang inovatif menggunakan Balanced Scorecard sebagai sebuah 

sistem strategis untuk mengelola strategi perusahaan jangka panjang. Perusahaan 

menggunakan fokus pengukuran dalam kartu skor untuk menghasilkan berbagai 

proses penting, yaitu: 

1. Memperjelas dan menerjemahkan strategi perusahaan. Perlu diketahui 

sebelumnya bahwa Balanced Scorecard merupakan mekanisme untuk 

mengimplementasikan strategi dan bukan memformulasikan strategi. 

Dengan demikian dalam proses pengembangan Balanced Scorecard, visi 

dan strategi merupakan sesuatu hal yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Proses scorecard sendiri dimulai pada saat manajemen puncak bekerja 

bersama-sama untuk menerjemahkan strategi unit usaha kedalam sasaran 

strategis yang spesifik, karena dikembangkan oleh sekelompok eksekutif 

senior yang bekerja bersama-sama untuk menerjemahkan strategi unit 

usaha kedalam sasaran. Sebagai sebuah tim proyek, maka sasaran dalam 

scorecard ini menjadi pertanggungjawaban bersama tim eksekutif senior 

dan menjadi kerangka bagi terciptanya proses manajemen berdasarkan tim. 

Dengan demikian akan terciptanya konsensus dan team work diantara 

semua eksekutif senior. 

2. Mengkomunikasikan dan menghubungkan berbagai tujuan dan 

ukuran strategis. Penyusunan scorecard yang menghubungkan visi dan 

strategi perusahaan pada sasaran strategi hanyalah merupakan langkah 

awal dari proses penetapan Balanced Scorecard sebagai sistem 

manajemen. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, proses 

dilanjutkan dengan mengkomunikasikan sasaran dan ukuran yang telah 

ditetapkan tersebut kepada seluruh komponen organisasi terutama 

karyawan. Tujuannya adalah untuk menyamakan visi dan menyatukan 

inisiatif strateginya. Sasaran dan ukuran dalam Balanced Scorecard dapat 

dikomunikasikan melalui laporan berkala perusahaan, buletin, video, atau 

elektronik melalui jaringan komputer. Komunikasi ini berfungsi untuk 

memberitahukan karyawan akan sasaran-sasaran penting yang harus 

dicapai jika ingin mensukseskan strategi perusahaan. Dengan komunikasi 

tersebut, setiap orang dalam organisasi harus memahami tujuan jangka 

panjang dari unit strategis untuk mencapai tujuan tersebut. 
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3. Merencanakan dan menetapkan sasaran menyelaraskan inisiatif 

strategis. Balanced Scorecard akan memberi dampak terbesar pada saat 

dimanfaatkan untuk mendorong terjadinya perubahan perusahaan. Untuk 

itu para eksekutif senior harus menentukan sasaran bagi berbagai ukuran 

scorecard untuk tiga atau lima tahun. Jika hal tersebut berhasil maka akan 

mengubah perusahaan. Sasaran-sasaran tersebut harus mengidentifikasikan 

tenatang sasaran pelanggan, bisnis intern, tujuan pembelajaran dan 

pertumbuhan, dimana sasaran-sasaran tersebut berasal dari berbagai 

sumber. Apabila sasaran-sasaran tersebut telah ditetapkan, manajer dapat 

memadukan response time dan rekayasa ulang mereka untuk mencapai 

alasan pembenaran dan integrasi bagi perbaikan yang berkesinambungan. 

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Proses 

manajemen yang terakhir ini menyatakan Balanced Scorecard dalam suatu 

kerangka kerja pembelajaran strategi. Proses ini disebut sebagai 

manajemen scorecard. Proses ini memberikan kapabilitas bagi 

pembelajaran perusahaan pada tingkat eksekutif. Balanced Scorecard 

memungkinkan manajer memantau dan menyesuaikan pelaksanaan strategi 

dan bila perlu membuat perubahan-perubahan mendasar terhadap strategi 

itu sendiri. 

Jadi kekuatan yang nyata dari Balanced Scorecard adalah bila 

ditransformasikan dari sistem pengukuran kinerja menjadi sistem manajemen. Dengan 

karakteristiknya, Balanced Scorecard dapat mengisi kelemahan yang ada pada 

sebagian besar sistem manajemen, yaitu kurangnya proses yang sistematik untuk 

mengimplemantasikan dan memperoleh umpan balik mengenai strategi. Penjelasan 

mengenai Balanced Scorecard tersebut sebenarnya secara otomatis telah 

mengungkapkan keunggulan dari sistem pengukuran kinerja. Namun untuk lebih 

ringkasnya berikut ini dipaparkan kembali keunggulan-keunggulan Balanced 

Scorecard, sebagaimana yang telah ditulis Kaplan & Norton  dalam bukunya 

translating strategy into action dalam format poin-poin sebagai berikut: 

1. Balanced Scorecard tidak hanya memperhatikan kinerja untuk jangka 

pendek tetapi juga memperhatikan kinerja untuk jangka panjang 

perusahaan. 
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2. Balanced sorecard mencakup ukuran-ukuran non financial yang 

mencerminkan keterkaitan dalam suatu hubungan sebab akibat dan bukan 

semata-mata ukuran yang kompleks. 

3. Dengan tetap mempertahankan penekanan pada tujuan financial (leading 

indicator), Balanced Scorecard juga menyertakan penggerak (lagging 

indicator) untuk tujan financial tadi. 

4. Balanced Scorecard memandang kinerja tidak hanya dari perspektif 

internal, seperti proses bisnis internal tapi juga dari perspektif eksternal 

perusahaan seperti perspektif pelanggan. 

Balanced Scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran kinerja, karena 

Balanced Scorecard dapat digunakan sebagai kerangka dalam proses manajemen 

strategis, artinya Balanced Scorecard dapat digunakan untuk mengklarifikasi, 

mengkomunikasikan, dan mengelola strategi perusahaan. 

Gasperz (2003), mengemukakan beberapa terminologi penting dalam 

memahami implementasi Balanced Scorecard, yaitu: 

• Visi, sebagai suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang 

ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang 

• Misi, sebagai suatu pernyataan bisnis dari perusahaan 

• Sasaran, sebagai suatu pencapaian menyeluruh yang dipertimbangkan 

sangat penting untuk kesuksesan organisasi di masa mendatang 

• Tujuan, sebagai hal-hal yang spesifik harus dikerjakan untuk 

melaksanakan strategi 

• Perspektif, sebagai pandangan berbeda yang mengendalikan organisasi dan 

memberikan suatu kerangka kerja untuk pengukuran 

• Target, sebagai suatu tingkat kinerja yang diharapkan atau peningkatan 

yang diperlukan di masa mendatang 

• Program, sebagai inisiatif-inisiatif atau proyek-proyek utama yang harus 

dilakukan agar memenuhi satu atau lebih tujuan-tujuan strategis 

• Pemikiran strategis, sebagai suatu proses intuitif dan alamiah dalam 

berpikir yang melihat sesuatu melalui kompetisi, mengantisipasi 

kecenderungan masa depan, dan secara komperhensif memikirkan 
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perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di 

masa depan 

• Perencanaan strategis, sebagai suatu proses formal yang terstruktur dalam 

pencarian kembali dan analisis tentang kompetisi sebagai suatu usaha 

untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman 

(SWOT analysis) 

• Strategi, sebagai suatu pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh 

organisasi untuk bertindak dari satu titik referensi ke titik referensi yang 

lain.  Strategi merupakan sekumpulan tindakan terintegrasi yang konsisten 

dengan visi jangka panjang organisasi yang memberikan nilai kepada 

pelanggan dengan suatu struktur biaya yang memungkinkan pencapaian 

keunggulan hasil yang berkelanjutan 

• Templates, sebagai alat-alat visual untuk membantu dalam pembangunan 

Balanced Scorecard yang secara tipikal digunakan untuk memperoleh dan 

membandingkan data dalam empat komponen Balanced Scorecard, yaitu: 

kisi strategis, pengukuran, target, dan program.  

 

2.3.2.5. Strategi Bisnis Dalam Ukuran Kinerja Empat Perspektif Balanced 

Scorecard 

Berikut ini dijelaskan mengenai ukuran-ukuran kinerja yang dapat digunakan 

dalam Balanced Scorecard melalui empat perspektifnya, yaitu: 

1. Perspektif Financial (Financing Perspective) 

Dalam perspektif ini ukuran keuangan merupakan tujuan utama 

perusahaan. Secara umum, tujuan keuangan setiap perusahaan adalah 

memaksimalkan laba, tetapi untuk mengukur keberhasilan masing-masing 

perusahaan yang tidak dapat menggunakan ukuran standar yang sama. 

Pendekatan perspektif keuangan dalam Balanced Scorecard merupakan hal 

yang sangat penting, hal ini disebabkan ukuran keuangan merupakan suatu 

konsekwensi dari suatu keputusan ekonomi yang diambil dari suatu tindakan 

ekonomi. Ukuran ini menunjukkan adanya perencanaan, implementasi, serta 

evaluasi dari pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini akan 
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tercermin dari sasaran yang secara khusus dapat diukur dari keuntungan yang 

diperoleh, seperti contohnya return on investment, economic value added. 

Tolok ukur yang digunakan bergantung pada posisi perusahaan dalam 

siklus usaha, sebab pada siklus usaha yang berbeda tujuan perusahaan dapat 

berbeda pula. Selanjutnya Kaplan menjelaskan bahwa ada tiga tahapan siklus 

bisnis yang harus dilalui oleh perusahaan yaitu pertumbuhan (growth), 

bertahan (sustain), dan panen (harvest).  

Kaplan & Norton  membagi siklus usaha ke dalam tiga tahap, yaitu: 

• Tahap pertumbuhan, merupakan tahap dalam siklus hidup perusahaan. 

Pertumbuhan (growth) merupakan tahap pertama yang harus dilalui oleh 

perusahaan dari siklus kehidupan bisnis, dimana saat ini perusahaan 

memiliki produk yang berpotensi tingkat pertumbuhan yang baik sekali. 

Dalam tahap ini perusahaan beroperasi dalam cashflow yang negatif dan 

tingkat pengembalian yang rendah. Investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam tahap ini relatif besar dengan biaya yang besar. Hal ini 

disebabkan oleh produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan 

mempunyai pasar yang masih sangat terbatas. Pada tahap ini lebih 

ditekankan pada pertumbuhan penjualan dengan mencari pasar dan 

konsumen baru. Selanjutnya Blocher (2000, 188) menjelaskan bahwa 

siklus hidup (product life cycle) dari suatu produk terdiri dari 4 fase, yaitu: 

(1) pengenalan produk (Introducing), (2) Pertumbuhan (Growth), (3) 

kematangan (maturity), (4) penurunan (declining). 

• Tahap bertahan (Sustain), merupakan tahap selanjutnya setelah melewati 

tahap pertumbuhan. Pada tahap ini perusahaan masih perlu berinvestasi, 

namun disyaratkan untuk dapat menghasilkan pengembalian yang baik 

atas investasi yang dilakukan (reinvestasi). Perusahaan dalam tahap ini 

berusaha mempertahankan pangsa pasar dan bahkan mengembangkannya 

dari tahun ke tahun. Investasi umumnya dilakukan untuk memperlancar 

kemacetan operasi dan memperbesar kapasitas produksi serta 

meningkatkan operasionalisasi. Sasaran keuangan lebih banyak diarahkan 

pada tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan, dengan demikian 

sasaran tidak lagi diarahkan pada strategi-strategi jangka panjang.  Tolok 
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ukur yang digunakan dalam tahap ini terkait dengan profitabilitas, bisa 

berupa: operating income, gross margin, ROI, ROCE, atau EVA .  

• Tahap ketiga adalah tahap panen (Harvest), yaitu tahap hidup perusahaan 

dimana perusahaan tidak lagi menetapkan pada investasi-investasi, 

sebaliknya menarik keuntungan dari investasi-investasi yang dilakukan 

pada tahap sebelumnya, perusahaan mulai memanen apa yang telah 

dilakukan selama ini.  Perusahaan tidak lagi melakukan investasi kecuali 

untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang telah dimiliki, 

sedangkan tujuan utama pada tahap ini adalah memaksimalkan arus kas ke 

dalam perusahaan. Oleh karena itu, tujuan financialnya ditekankan pada 

cash flow dan tingkat pengurangan dalam keperluan modal kerja. 

2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) 

Perspektif kedua adalah perspektif pelanggan (customer perspective). 

Penilaian kinerja pelanggan ini sangatlah penting, karena maju mundurnya 

suatu perusahaan sangat ditentukan oleh faktor pelanggan. Dengan masuknya 

era globalisasi persaingan antar perusahaan menjadi sangat ketat. Jadi 

perusahaan harus berusaha untuk mencari pelanggan baru dan 

mempertahankan pelanggan lama. Dalam perspektif pelanggan, manajer 

mengidentifikasikan segmen pasar dan pelanggan dimana perusahaan akan 

berkompetisi, serta ukuran kinerja yang akan digunakan pada segmen tersebut 

(Kaplan & Norton , 1996: 26). Biasanya perusahaan memilih dua set ukuran 

dalam perspektif pelanggan. Set ukuran yang pertama (kelompok inti 

pengukuran) mewakili ukuran umum yang ingin digunakan semua perusahaan, 

sedang set yang kedua (kelompok penunjang) mencerminkan penggerak 

kinerja dalam perspektif ini.  

Dalam “kelompok inti” tolok ukurnya antara lain pangsa pasar (market 

share), tingkat perolehan pelanggan baru (customer acquitision), kemampuan 

mempertahankan pelanggan lama (customer retention), tingkat kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction), dan tingkat profitabilitas pelanggan 

(customer profitability). 
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Gambar 2.4. Ukuran Inti Perspektif Pelanggan 

Sumber: Kaplan & Norton, Translating Strategy Into action 
 

Dewasa ini fokus strategi perusahaan lebih diarahkan pada pelanggan 

(customer drive strategy), dengan kata lain apa yang dibutuhkan pelanggan 

harus dipenuhi oleh perusahaan. Kualitas produk yang kurang akan 

menyebabkan konsumen pindah ke produk lain, kualitas produk yang tinggi 

akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena kehilangan potensi laba 

yang tinggi dan sebaliknya konsumen mendapatkan keuntungan dari kualitas 

produk yang tinggi dengan harga yang standar. Untuk mendapatkan 

keuntungan yang optimal, perusahaan harus dapat menyamakan persepsi 

kualitas produk yang diharapkan perusahaan dengan yang diinginkan 

pelanggan dan sesuai dengan harga jualnya. 

Kaplan (1996) menjelaskan bahwa dari sisi perusahaan kinerja pelanggan 

terdiri dari pangsa pasar, tingkat perolehan konsumen, tingkat kepuasan 

pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan, selanjutnya dijelaskan bahwa 

kinerja pelanggan ini akan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. 

Gambar berikut ini memperlihatkan perspektif pelanggan inti.  

 
 

 
 
 
 
 
 

UKURAN INTI KETERANGAN 

Market Share 

Mencerminkan proporsi bisnis dalam pasar tertentu (dinyatakan 

dalam jumlah pelanggan, dana yang dikeluarkan atau unit 

penjualan). 

Customer Aqcuisition 

Mengukur secara absolut atau relatif, tingkatan yang menunjukkan 

sejauh mana unit usaha menarik atau memenangkan pelanggan 

baru. 

Customer satisfaction 
Memperkirakan tingkat kepuasan konsumen berdasarkan kriteria 

tertentu. 

Customer Profitability 
Mengukur laba bersih dari pelanggan, sebuah segmen telah 

dikurangi beban-beban. 
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Gambar 2.5. Perspektif Pelanggan Inti 

Sumber: Kaplan and Norton, Translating Strategy into Action Balanced 

Scorecard 

Boston: Harvard Business School Press, 1996 

  

 

 Penjelasan: 

Market Share  Porsi penjualan yang dikuasai dalam suatu segmen tertentu  

Customer 

Acquisition 

Suatu tingkat tertentu dimana perusahaan dapat menarik 

konsumen baru. 

Customer Retention 

Suatu tingkat tertentu dimana perusahaan dapat 

mempertahankan hubungan dan mempertahankan 

konsumennya 

Customer 

Profitability 

Suatu tingkat laba bersih yang diperoleh perusahaan dari 

suatu target segmen tertentu 

Customer 

Satisfaction 

Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria kinerja 

tertentu. 
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Dalam kelompok penunjang yang diukur adalah masalah customer value 

yang merupakan konsep kunci untuk memakai penggerak pengukuran 

kelompok inti. Ukuran yang biasa digunakan dalam proposisi customer value 

ini antara lain: 

1. Atribut produk atau jasa yang meliputi fungsi, harga dan mutunya. 

2. Hubungan dengan pelanggan, meliputi penyampaian produk/jasa 

kepada pelanggan menyangkut dimensi delivery & response time, dan 

bagaimana perasaan pelanggan saat membeli dari perusahaan tersebut. 

3. Citra dan reputasi perusahaan mencerminkan intangible yang menarik 

pelanggan pada perusahaan yang bersangkutan. 

Gambar 2.6. Proporsi Customer Value 

Sumber: Kaplan and Norton, Translating Strategy into Action Balanced 

Scorecard 

Boston: Harvard Business School Press, 1996 

 

 

3. Ukuran-Ukuran Dalam Perspektif Proses Bisnis Internal 

Penilaian kinerja yang ketiga adalah perspektif bisnis internal. Pada 

perspektif ini para manajer melakukan identifikasi berbagai proses yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan pemegang saham. Perusahaan 

biasanya mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran untuk perspektif ini 

setelah merumuskan tujuan dan ukuran-ukuran untuk perspektif keuangan dan 

perspektif pelanggan. Urutan ini memungkinkan perusahaan memfokuskan 

pengukuran proses binis internal yang akan mendorongnya tujuan yang 

ditetapkan untuk pelanggan dan para pemegang saham. 

Sebagian besar sistem pengukuran kinerja perusahaan yang ada 

memfokuskan kepada peningkatan proses operasi saat ini. Untuk itu 

disarankan agar para manajer menentukan rantai nilai internal lengkap yang 

diawali dengan proses inovasi, mengenali kebutuhan pelanggan saat ini dan 

yang akan datang serta mengembangkan pemecahan kebutuhan tersebut, 

Value Product/service 
atribute 

Image Relationship = + + 
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dilanjutkan dengan proses operasi, menyampaikan produk dan jasa saat ini 

kepada pelanggan saat ini dan diakhiri dengan layanan purna jual yang 

menawarkan layanan sesudah penjualan yang memberi nilai tambah kepada 

produk dan jasa yang diterima pelanggan. 

Proses penetapan tujuan dan ukuran perspektif proses bisnis internal inilah 

yang membedakan perbedaan mencolok antara sistem manajemen modern 

dengan sistem pengukuran kinerja tradisional. Sistem pengukuran tradisional 

memfokuskan diri kepada pengendalian dan peningkatan berbagai pusat 

pertanggungjawaban dan departemen perusahaan. Pengendalian operasi 

departemental yang bergantung secara eksklusif pada pengukuran finansial 

dan laporan varians bulanan mempunyai banyak keterbatasan. Sistem 

pengukuran kinerja yang lebih komperhensif tentunya merupakan peningkatan 

ketergantungan terhadap laporan varians bulanan walaupun peningkatan 

kinerja yang diusahakan sistem ini masih untuk satu departemen saja dan 

bukan untuk proses bisnis secara keseluruhan. 

Proses binis internal memiliki rangkaian proses tertentu untuk 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil financial yang baik. 

Untuk dapat menggunakan tolok ukur kinerja ini, maka perusahaan harus 

mengidentifikasikan proses bisnis internal yang terjadi pada perusahaan. 

Secara umum proses tersebut terdiri dari tiga proses bisnis utama, yaitu: proses 

inovasi, proses operasi, layanan purna jual (after sales services). 

Kaplan & Norton  menyarankan perusahaan untuk mengidentifikasikan 

proses bisnis internal secara lengkap terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

• Proses inovasi (pengembangan), dimana dalam tahap ini diciptakan 

produk-produk dan jasa yang baru memenuhi kebutuhan pelanggan 

sekarang dan yang akan datang. Tolok ukur yang bisa digunakan misalnya 

waktu untuk mengembangkan produk baru dan frekuensi modifikasi 

produk lama. 

• Proses operasi, yaitu proses dimana produk yang riil  dihasilkan 

disampaikan pada pelanggan secara efisien, handal dan responsive. Tolok 

ukur misalnya menggunakan manufacturing cycle effectiveness (MCE), 

defect rate, frekuensi pengerjaan ulang, banyaknya permintaan pelanggan 
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yang tidak dapat dipenuhi, penyimpangan biaya produksi aktual terhadap 

anggaran biaya produksi, tingkat efisiensi per kegiatan produksi. 

• Proses purna jual, merupakan proses untuk memuaskan pelanggan 

setelah dilakukan penjualan. Tolok ukur yang digunakan misalnya jangka 

waktu untuk memenuhi permintaan pemeliharaan produk, perbaikan suku 

cadang maupun perbaikan kerusakan, tingkat efisiensi atau layanan 

ataupun tingkat kadar limbah. 

Tahap pertama yaitu proses inovasi. Sebagian perumusan rantai nilai 

unit bisnis melakukan penelitian dan pengembangan sebagai sebuah proses 

pendukung, bukan sebagai sebuah elemen utama dalam proses penciptaan 

nilai. Dalam tahap ini perusahaan mencoba untuk mengidentifikasi apa yang 

dibutuhkan oleh pelanggan atau calon pelanggan baik sekarang maupun 

dimasa yang akan datang. Untuk mengidentifikasi ini perusahaan mencoba 

untuk merumuskan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan bagaimana cara 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Pengidentifikasian serta 

perumusan apa yang akan diproduksi sebenarnya terletak pada tahap penelitian 

dan pengembangan produk (litbang), dengan demikian terlihat proses inovasi 

ini terletak pada fungsi “litbang” ini. Kaplan menggambarkan proses inovasi 

dilakukan dalam perusahaan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.7 Perspektif Proses Bisnis Internal – Proses Inovasi 

Sumber: Kaplan and Norton, Translating Strategy into Action Balanced Scorecard 

Boston: Harvard Business School Press, 1996 

 

Dari gambar diatas terlihat suatu proses bagaimana perusahaan mencoba 
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inovasinya. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi pasar, setelah 

diketahui produk apa yang diinginkan tersebut dilanjutkan dengan membuat 

blueprint produk tersebut. Proses dilanjutkan dengan memproduksi produk 

tersebut sebanyak yang dibutuhkan dan menjual produk tersebut di pasar 

sasaran oleh bagian marketing perusahaan. Dari pemasaran yang dilakukan 

nantinya akan terlihat apakah produk yang dihasilkan bisa memenuhi 

kebutuhan konsumen sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan konsumen 

atas produk tersebut. 

Tolok ukur yang dipakai dalam menentukan kinerja proses inovasi 

diantaranya adalah: 

∗ Banyaknya produk yang dihasilkan dan dikembangkan secara relatif 

dengan membandingkan dengan produk pesaing dan barang substitusi 

yang sesuai dengan perencanaan strategik perusahaan. 

∗ Besarnya jumlah penjualan produk baru dan lama waktu pengembangan 

produk secara relatif dibandingkan dengan para pesaing dan perencanaan 

strategik perusahaan. 

∗ Lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam 

mencapai penjualan produk baru tersebut. 

∗ Besarnya biaya pengembangan produk baru yang diperlukan dibandingkan 

dengan perusahaan pesaing dan rencana strategik perusahaan. 

∗ Frekuensi modifikasi atas produk-produk yang dikembangkan secara 

relatif dibandingkan dengan pesaing dan rencana strategik perusahaan. 

Tahap kedua, yaitu: proses operasi. Berkenaan dengan proses operasi 

dalam pembuatan produk proses pengukuran pembuatan produk dapat dibagi 

atas tiga bagian, yaitu: 

∗ Pengukuran kualitas diarahkan untuk mengetahui apakah program yang 

sedang dijalankan oleh perusahaan sudah dijalankan dengan baik. Kalau 

menggunakan tolok ukur keuangan. Kualitas produk bisa menggunakan 

biaya mutu yang mencakup biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya 

kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. 

∗ Pengukuran biaya diarahkan pada pengukuran rangkaian aktivitas. 

Aktivitas yang dilakukan diarahkan pada aktivitas yang bernilai tambah 

(value added), sehingga aktivitas yang bersifat non-value added terus 
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diminimalisasi dengan melakukan perbaikan yang terus-menerus 

(continuos improvement) sehingga akhirnya biaya yang non-value added 

akhirnya sangat minimal sehingga diharapkan cost of production hanyalah 

biaya yang bersifat value added saja. Untuk menerapkan konsep ini 

perusahaan dapat menggunakan konsep activity based of management 

(ABM ). 

∗ Pengukuran waktu. Dewasa ini cenderung perusahaan menggangap 

komponen waktu adalah hal yang sangat penting. Penyelesaian dan 

penyerahan barang yang tepat waktu dianggap sesuatu hal yang dapat 

memuaskan konsumen. Dalam hal proses produksi Kaplan (1996, 117) 

menjelaskan bahwa Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) yang 

terbaik adalah satu, dengan kata lain waktu yang digunakan oleh 

perusahaan sama dengan waktu proses. Apabila MCE  ini lebih rendah itu 

berarti perusahaan menggunakan sebagian dari waktunya dengan sia-sia. 

Tahap ketiga adalah layanan purna jual. Perusahaan yang berupaya 

untuk memenuhi harapan pelanggan sasaran, dapat mengukur kinerja proses 

layanan purna jual dengan menyertakan ukuran waktu, mutu, dan biaya, sama 

yang dipakai untuk proses operasi. Misalnya lama siklus dari permintaan 

pelanggan sampai kepada pemecahan masalah dapat disertakan untuk 

mengukur kecepatan dalam menanggapi adanya kerusakan. Ukuran biaya 

dapat dipakai untuk mengevaluasi efisiensi biaya penggunaan sumber daya 

dalam proses layanan purna jual, dan hasil sekali lintas dapat digunakan untuk 

mengukur presentasi permintaan penanganan masalah pelanggan yang diatasi 

dengan hanya satu panggilan layanan dibandingkan dengan yang 

membutuhkan panggilan berulang-ulang untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. 

4. Perspektif Pertumbuhan Dan Pembelajaran (learned and growth 

perspective). 

Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan melihat 3 

faktor utama, yaitu Orang, Sistem, dan Prosedur organisasi yang berperan 

dalam pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Hasil pengukuran ke-3 

perspektif sebelumnya biasanya akan menunjukkan kesenjangan yang besar 

antara kemampuan orang, sistem dan prosedur yang ada saat ini dengan yang 
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dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang handal. Untuk memperkecil 

kesenjangan ini perusahaan harus melakukan investasi kedalam 3 faktor 

tersebut untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan jangka panjang. 

Balance Scorecard mengembangkan tujuan dan ukuran untuk mendorong 

pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Tujuan yang ditetapkan dalam 

perspektif keuangan, pelanggan dan proses bisnis intern mengidentifikasikan 

dimana organisasi harus unggul untuk mencapai kinerja yang handal. Tujuan 

di dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menyediakan infrastruktur 

untuk mencapai tujuan dari ke 3 perspektif Balance Scorecard  lainnya, dan 

merupakan pendorong untuk mencapai hasil yang baik sekaligus mendorong 

perusahaan menjadi Learning Organization dan memicu  pertumbuhannya.   

Balance Scorecard tidak hanya menekankan investasi untuk perlengkapan 

baru atau penelitian dan pengembangan produk baru saja tetapi organisasi 

harus melakukan investasi di dalam infrastruktur perusahaan itu sendiri yang 

terdiri dari orang, sistem, dan prosedur.   

Umumnya organisasi perusahaan di lapangan menunjukkan adanya suatu 

kecenderungan untuk mengaplikasikan struktur organisasi desentralisasi 

berikut jenis kepemimpinannya dan ini akan berlanjut terus di kemudian hari. 

Sistem desentralisasi ini dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia menurut 

para pelaku ekonom dapat diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan 

keunggulan kompetitif bagi perusahaan, meskipun manajemen akan 

menghadapi kesulitan dalam menghadapi visi strateginya dan mengeleminir 

conflict of interest yang mengarah pada keselarasan tujuan (goal congruence).  

Perspektif ini mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan perusahaan 

untuk memperbaiki kapabilitas mereka yang mengantarkan penciptaan nilai 

pada pelanggan dan pemegang saham (Atkinson, Banker, Kaplan & Young, 

1997: 29). Sasaran dalam perspektif ini memberikan infrastruktur untuk 

memungkinkan tercapainya sasaran pada perspektif yang lain. 

• Para manajer menyadari saat mereka dievaluasi hanya pada kinerja jangka 

pendek, mereka menemukan kesulitan untuk mempertahankan investasi 

yang akan mendorong kapabilitas pegawai, sistem dan prosedur organisasi. 

Pengeluaran investasi semacam ini dianggap beban sehingga dengan tidak 

akan terlihat dalam jangka pendek. Oleh karena itu Balanced Scorecard 
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menutup kekurangan ini dengan menekankan pentingnya investasi untuk 

masa yang akan datang, tidak hanya investasi pada asset fisik tetapi juga 

pada asset non fisik.  

Menurut pendapat Kaplan & Norton  (1996) dalam perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan ada tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu: 

• Kemampuan pekerja ( Employee capabilities ) 

• Kemampuan sistem informasi ( Information system capabilities ) 

• Motivasi, Pemberdayaan dan Penyetaraan ( Motivation, empowerment, 

and alignment ) 

Konsep hubungan sebab-akibat memegang peranan yang sangat penting 

dalam Balance Scorecard, terutama dalam penjabaran tujuan dan pengukuran 

masing-masing perspektif. Unsur sebab-akibat tersebut akan berkaitan antara 

keempat perspektif yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya pertama-tama 

ditetapkan tujuan perspektif keuangan, yaitu Return On Capital Employed 

(ROCE). Dengan demikian, suatu unit usaha perusahaan, dan setiap 

pengukuran dalam Balance Scorecard harus merupakan elemen dari rantai 

hubungan sebab-akibat.  

Hubungan sebab-akibat dari keempat perspektif dalam Balance Scorecard 

diperlihatkan dalam gambar berikut: 
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Gambar 2.8. Hubungan Keempat Perspektif Dalam Balance Scorecard 

Sumber: http://www.balancedscorecard.or.id 

Idealnya suatu organisasi tidak hanya mempertahankan kinerja relatif yang 

ada, tapi memperbaiki secara terus menerus. Perbaikan secara terus menerus 

hanya dapat dicapai apabila perusahaan melibatkan mereka yang langsung 

terkait dalam proses bisnis internal. Berikut ini gambar dari rerangka 

pengukuran tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Rerangka Pengukuran Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Sumber: http://www.balancedscorecard.or.id 
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Faktor Pendorong Yang Spesifik Dari Pembelajaran Dan Pertumbuhan 

Apabila suatu perusahaan telah memilih ukuran untuk kelompok 

pengukuran inti (core emloyee measurement group) yang terdiri dari kepuasan 

pegawai, kesetiaan pegawai dan produktifitas pegawai. Perusahaan tersebut 

harus mengidentifikasi pendorong/syarat yang spesifik-situasi didalam 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (gambar 3). Pendorong/syarat 

tersebut menurut Kaplan dan Norton (1996) terdiri dari 3 (tiga) komponen, 

yaitu : 

1. Meningkatkan Kembali Keahlian Satuan Kerja (Reskilling the Work 

Force) 

Banyak organisasi yang menerapkan Balance Scorecard mengalami 

perubahan yang radikal. Pegawai mereka harus memegang tanggung jawab 

baru secara dramatis bila bisnis akan mencapai pelanggan. Contoh dalam 

suatu Bank digambarkan bagaimana para pegawai lini-depan harus dilatih 

kembali. Mereka harus beralih dari hanya memberi reaksi kepada 

permintaan pelanggan menjadi secara pro-aktif mengantisipasi kebutuhan 

pelanggan dan memasarkan perangkat produk dan jasa yang lebih luas 

kepada mereka. Transformasi ini menunjukkan perubahan didalam peran 

dan tanggung jawab yang sekarang dibutuhkan banyak organisasi dari para 

pegawai mereka. 

Kita dapat memandang permintaan untuk Reskilling pegawai dilihat dari 2 

(dua) dimensi, yaitu Tingkat reskilling yang dibutuhkan (Level of 

Reskilling)  dan persentase satuan kerja yang memerlukan reskilling 

(Percentage of Work Force ), terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

57

 

Gambar 2.10. Reskilling – Pengukuran Pembelajaran Dan Pertumbuhan 

Sumber: http://www.balancedscorecard.or.id 

 

Apabila tingkat reskilling pegawai rendah (bagian bawah dari gambar 

2.10), maka latihan normal dan pendidikan akan cukup untuk 

mempertahankan kemampuan pegawai. Dalam hal ini, reskilling pegawai 

tidak akan memiliki prioritas yang cukup untuk memperoleh tempat pada 

Balance Scorecard organisasi. Tetapi perusahaan (bagian atas dari gambar 

2.10), perlu me-reskill pegawai mereka secara signifikan, bila mereka 

ingin mencapai tujuan proses bisnis intern mereka, pelanggan dan 

keuangan mereka. Untuk organisasi yang membutuhkan reskilling besar-

besaran (kwadran kanan atas dari gambar 2.10), pengukuran lain adalah 

lama waktu yang dibutuhkan untuk membawa pegawai yang ada ke tingkat 

kemampuan yang dibutuhkan. Bila tujuan reskilling besar-besaran akan 

dipenuhi, organisasi sendiri harus terampil didalam mengurangi waktu 

siklus yang dibutuhkan per pegawai untuk mencapai reskilling ini. 

Reskilling satuan kerja ini dalam Kelompok Pengukuran Pegawai Inti 

(Core Employee Measurement Group) termasuk dalam komponen 

Wewenang Staf (Staff Competencies). 

2. Kemampuan Sistem Dan Teknologi Informasi (Information Systems 

Capabilities). 

Motivasi dan ketrampilan pegawai saja tidak cukup untuk menunjang 

pencapaian tujuan proses bisnis internal, apabila mereka tidak memiliki 

informasi yang memadai. Pegawai di bidang operasional memerlukan 

informasi yang cepat, tepat waktu dan akurat sebagai umpan balik. 
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Pengukuran yang digunakan misalnya rasio liputan informasi strategik, 

yang mengukur seberapa besar informasi yang tersedia dibandingkan 

dengan kebutuhan yang diantisipasikan. Contohnya persentase dari proses 

yang memiliki umpan balik mengenai kualitas, waktu siklus dan biaya 

yang bersifat real time atau persentase jumlah pegawai yang berhadapan 

langsung dengan pelanggan yang memiliki akses informasi on line 

mengenai data pelanggan. 

Pegawai lini depan membutuhkan informasi yang akurat dan tepat waktu 

mengenai masing-masing hubungan total pelanggan dengan organisasi, 

yang meliputi suatu estimasi yang berasal dari analisis biaya yang 

didasarkan kegiatan tentang profitabilitas masing-masing pelanggan. Para 

pegawai lini depan juga harus diberi informasi mengenai segmen mana 

yang ditempati nasabah individual sehingga mereka dapat menilai berapa 

banyak usaha yang harus dikeluarkan bukan saja untuk memuaskan 

pelanggan mengenai hubungan atau transaksi yang ada, tetapi juga belajar 

dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang timbul dari pelanggan 

tersebut. 

Para pegawai pada bagian operasi bisnis membutuhkan umpan balik yang 

cepat, tepat waktu dan akurat mengenai produk yang baru diproduksi atau 

jasa yang baru diberikan. Hanya dengan mempunyai umpan balik 

demikian, para pegawai dapat diharapkan untuk menopang program 

peningkatan dimana mereka secara sistematis menghilangkan 

kerusakan/cacat dan memperkecil waktu yang menganggur. Sistem 

informasi yang baik sekali merupakan persyaratan bagi pegawai untuk 

meningkatkan proses, baik secara kontinyu melalui cara TQM (Total 

Quality Control), atau secara tidak kontinyu melalui proyek Perancangan 

Ulang dan Perekayasaan Ulang Proses. Dalam suatu pengukuran inti 

pegawai, Kemampuan sistem dan teknologi informasi ini termasuk salah 

satu komponen dalam syarat /pendorong untuk mencapai kepuasan 

pegawai, yaitu Technologi Infrastructure. 

3. Motivasi, pembagian wewenang dan Penyetaraan (Motivation, 

empowerment, and alignment) 

Pegawai yang sempurna dengan informasi yang berlimpah tidak akan 

memberikan kontribusi pada keberhasilan usaha apabila mereka tidak 
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dimotivasi untuk bertindak selaras dengan tujuan perusahaan atau apabila 

mereka tidak diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan atau 

bertindak. Sehingga diperlukan faktor ketiga yang memfokuskan pada 

iklim organisasi untuk mendukung motivasi pegawai dan inisiatif pegawai. 

Pengukuran yang dapat dilakukan adalah berkaitan dengan jumlah usulan 

yang diberikan dan diimplementasikan, jumlah perbaikan, keselarasan 

antara individu dengan organisasi, kinerja kelompok/tim. 

 

2.4. Balanced Scorecard Sebagai Suatu Sistem Manajemen Strategik 

Organisasi perusahaan merupakan wealth creating institusion. Dalam 

lingkungan bisnis yang kompetitif, organisasi tidak hanya diharapkan sebagai wealth 

creating institusion, namun jauh lebih dari itu, perusahaan diharapkan sebagai wealth 

multiplying institusion. Pelipatgandaan kekayaan memerlukan langkah-langkah besar 

dan cemerlang. Ketidakmampuan personel perusahaan dalam merumuskan langkah-

langkah besar dan cemerlang ditentukan oleh: 

• Kompetensi manajerial para manajer dalam mengelola human capital. 

• Sistem manajemen. 

Visi organisasi seringkali tidak terwujud karena adanya kecenderungan 

personel perusahaan berfokus kepada perspektif jangka pendek. Kecenderungan 

tersebut biasanya timbul sebagai akibat dari sistem manajemen yang digunakan oleh 

perusahaan tidak memotivasi para personel untuk merumuskan langkah-langkah 

cemerlang dan besar. Sistem manajemen yang menimbulkan kecenderungan personel 

perusahaan tersebut adalah: 

• Sistem perencanaan yang hanya mengandalkan anggaran tahunan. 

• Perencanaan jangka panjang yang tidak bersistem. 

• Sistem perencanaan menyeluruh (total business planning) yang tidak 

koheren. 

Manajemen perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja 

perusahaan. Berbagai cara inovatif yang dilakukan, seperti business process 

reengineering, self managing business, dan sebagainya, hanya berdampak terbatas 

pada kinerja bisnis perusahaan. Hal ini terjadi karena berbagai metode peningkatan 

kinerja perusahaan tidak mengikutsertakan seluruh personel organisasi dan tidak 

berfokus alasa, namun hanya mementingkan metode dan hasil. 
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Balanced Scorecard menekankan bahwa pengukuran financial dan 

nonfinancial harus menjadi bagian dari sistem informasi bagi karyawan di semua 

tingkat organisasi. Tujuan dan pengukuran dalam Balanced Scorecard bukan hanya 

gabungan dari ukuran-ukuran financial dan nonfinancial yang ada, tapi juga akan 

hasil dari suatu proses top down berdasarkan misi dan strategi dari unit bisnis. 

Dalam perkembangannya, Balanced Scorecard tidak hanya digunakan sebagai 

alat pengukur kinerja namun telah menjadi saran untuk menerjemahkan dan 

mengimplementasikan strategi yang merupakan inti dari sistem manajemen strategik. 

Manajemen strategik adalah suatu proses yang digunakan oleh manajer dan 

karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan 

customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi   

Sistem manajemen strategik terdiri dari enam tahap utama: perumusan 

strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, 

implementasi, dan pengendalian. Diantara keenam tahap tersebut tahap perencanaan 

strategik merupakan tahap crucial dalam mewujudkan visi perusahaan. Perencanaan 

strategik menjadi mata rantai yang menghubungkan misi, visi, tujuan dan strategi 

yang dihasilkan dalam tahap perumusan strategi dengan rencana jangka panjang yang 

dihasilkan dalam tahap penyusunan program. Jika sasaran strategik yang ditetapkan 

dalam perencanaan strategi mencakup perspektif yang luas (keuangan, pelanggan, 

proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan), rencana laba jangka panjang 

akan berisi langkah-langkah strategik yang komperhensif, sehingga memadai untuk 

menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks. Balanced Scorecard memperluas 

sasaran strategik yang ditetapkan dalam perencanaan strategik ke empat perspektif, 

yaitu: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

Perspektif keuangan memberikan target keuangan yang perlu dicapai oleh 

organisasi di dalam mewujudkan visinya. Perspektif customer memberikan gambaran 

segmen pasar yang dituju dan customer beserta tuntutan kebutuhan yang dilayani oleh 

organisasi dalam upaya untuk mencapai target keuangan tertentu. Perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan merupakan pemicu untuk membangun kompetisi 

personel, prasarana sistem informasi dan suasana lingkungan kerja yang diperlukan 

untuk mewujudkan target ketiga perspektif lainnya. 

Balanced Scorecard menjadikan tahap perencanaan strategik menghasilkan 

sasaran strategik dan inisiatif strategik yang komperhensif, sehingga rencana strategik 
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yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghadapi lingkungan bisnis yang 

kompleks. Rencana strategik yang komperhensif ini kemudian dijabarkan ke berbagai 

program, sehingga rencana laba jangka panjang yang dihasilkan juga bersifat 

komperhensif.  

 

 

Gambar 2.11. Peran Balanced Scorecard Dalam Setiap Tahap Sistem 

Manajemen Strategi 

Sumber: Mulyadi. Balanced Scorecard Alat Manajemen Kontemporer 

Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan. 2001. Edisi I. 
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2.5. Scorecard Dalam Pengukuran Kinerja 

Balanced Scorecard memberikan kerangka yang komperhensif untuk 

menjabarkan visi ke dalam sasaran strategik. Sasaran-sasaran strategik yang 

komperhensif dapat dirumuskan karena balanced scorecard menggunakan empat 

perspektif, yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Perspektif keuangan memberikan target keuangan yang perlu dicapai oleh 

organisasi di dalam mewujudkan visinya. Perspektif pelanggan (customers’ 

perspective) memberikan gambaran segmen pasar yang dituju dan pelanggan, beserta 

tuntutan kebutuhan yang dilayani oleh organisasi dalam upaya untuk mencapai target 

keuangan tertentu. Perspektif proses bisnis internal memberikan gambaran yang harus 

dibangun untuk melayani kebutuhan pelanggan dan untuk mencapai sasaran keuangan 

tertentu. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan pemicu untuk 

membangun kompetisi personel, prasarana sistem informasi dan suasana lingkungan 

kerja yang diperlukan untuk mewujudkan target ketiga perspektif lainnya. Dengan 

demikian, keempat perspektif dalam Balanced Scorecard tersebut memberikan 

kerangka kerja yang dapat menghasilkan sasaran strategik yang komperhensif. 

Sasaran-sasaran strategik perlu dirumuskan dengan menggunakan Balanced 

Scorecard. Untuk memperoleh suatu penjelasan atas pernyataan tersebut, maka perlu 

diperoleh suatu pemahaman yang memadai tentang hakikat visi organisasi dan 

penjabaran visi tersebut ke dalam empat perspektif Balanced Scorecard. 

 

2.5.1. Hakikat Visi Organisasi 

Pada dasarnya organisasi dibangun untuk menciptakan perubahan-perubahan 

dalam pertambahan kekayaan yang bersifat material dan immaterial. Oleh karena itu 

visi sebuah organisasi pada dasarnya adalah menjadikan organisasi sebagai institusi 

pencipta kekayaan (Wealth Creating institution, Egan, 1993). 

Gambar 2.5 melukiskan hakikat visi organisasi dan komponennya. Angka 

dalam kurung tersebut digunakan untuk memberi tanda penjabaran hakikat visi 

organisasi. Untuk menjadi institusi pencipta kekayaan, kondisi yang perlu diwujudkan 

oleh organisasi adalah mempunyai pelanggan yang puas (1), memiliki personel yang 

produktif dan berkomitmen (2), dan mampu menghasilkan financial returns yang 

memadai. 
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Gambar 2.12. Hakikat Visi Organisasi  

Sumber: www.google.co.id 

Dari gambar tersebut terlihat pelanggan yang puas mempunyai dampak 

mengalirnya pendapatan (revenues) ke dalam organisasi (3) sehingga berdampak 

terhadap kemampuan organisasi dalam menghasilkan financial return yang memadai 

(4). Untuk menghasilkan pelanggan yang puas, organisasi harus memiliki personel 

yang produktif dan berkomitmen (5). Personel yang produktif dan berkomitmen 

mampu memproduksi produk dan jasa secara cost effective, sehingga berdampak pada  

kemampuan organisasi dalam menghasilkan financial returns yang memadai (6). 

Keberadaan perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Melalui pemuasan kebutuhan pelanggan, perusahaan akan memperoleh pendapatan 

yang sangat diperlukan untuk memenuhi stakeholder lain. Pelanggan akan puas jika 

mereka mendapatkan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan mereka pada waktu 

yang tepat dan harga yang dipandang memadai bagi pelanggan. Pelanggan yang puas 

akan kembali untuk membeli produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Disamping 

itu melalui wordsoft mouth, pelanggan yang puas akan memberitahukan yang lain 

mengenai manfaat yang diperoleh dari produk dan jasa yang mereka konsumsi. 

Pelanggan yang puas akan menyebabkan aliran pendapatan ke dalam organisasi 

sehingga organisasi dapat menghasilakn financial returns yang memadai. 

Produk dan jasa yang menghasilkan value bagi pelanggan hanya dapat 

dihasilkan secara konsisten oleh perusahaan yang personelnya produktif dan 
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berkomitmen tinggi. Produktivitas karyawan tidak ditentukan oleh teknologi 

perusahaan, namun ditentukan oleh kualitas personel dan sistem manajemen 

perusahaan. Kualitas personel ditentukan oleh efektivitas pendidikan dan pelatihan 

yang mereka jalani dan sistem manajemen sumber daya yang digunakan oleh 

perusahaan. Oleh karena itu, proses bisnis dan proses organisasi perlu ditujukan untuk 

menghasilkan value bagi pelanggan. 

Personel akan memiliki komitmen tinggi jika misi, visi, core beliefs, dan core 

values organisasi dan kemampuan leader untuk mengkomunikasikan hal itu kepada 

seluruh personel melalui personel dan operasional behaviour, akan memungkinkan 

terjadinya proses internalisasi misi, visi, core beliefs, dan core values organisasi ke 

dalam diri seluruh personel, sehingga akan mengubah misi, visi, core beliefs, dan core 

values organisasi menjadi shared values. 

Laba bukan merupakan tujuan perusahaan, bahkan bagi perusahaan bermotif 

laba sekalipun, namun hanya merupakan selisih dari pendapatan dengan biaya. 

Perusahaan yang dikelola dengan menggunakan prinsip total quality management 

diharapkan akan menghasilkan pelanggan yang puas dan berdampak terhadap 

pendapatan dan akan menghasilkan karyawan yang produktif serta berkomitmen 

tinggi untuk menghasilkan value bagi pelanggan, sehingga diharapkan berdampak 

dalam penurunan biaya dalam jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan mampu 

menghasilkan produk dan jasa secara cost effective, sehingga, mampu menempatkan 

posisi kompetitif di lingkungan bisnis yang dilayaninya. 

Terminologi penting dalam memahami implementasi Balanced Scorecard, 

antara lain adalah (H.Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. dalam diktat Sistem 

Pengendalian Manajemen, 2006): 

1. Visi, adalah untuk menjawab keinginan perusahaan di masa depan: apa 

manfaatnya bagi pelanggan, pegawai, pemilik, dan masyarakat yang dapat 

diharapkan dari perusahaan. 

2. Misi, adalah jalan pilihan ke masa depan dengan menjawab alasan 

keberadaan perusahaan, kebutuhan yang dipenuhi, siapa customer 

perusahaan, bisnis apa yang dijalankan, apa yang menjadi komptensi. 

3. Tujuan (Goals), untuk menjawab hasil apa yang akan dicapai perusahaan 

dan kapan? 

4. Strategi, rencana untuk mencapai misi dan tujuan. 

5. Kebijakan (policy), petunjuk untuk membuat keputusan. 


