
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Balanced Scorecard

Dalam era industri, penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dilakukan

dengan cara diversifikasi produk. Di sini, pada dasarnya, perusahaan sedang

melakukan pengelolaan aktiva berwujud dengan cara mengolah bahan baku

menjadi barang jadi. Kinerja suatu perusahaan  dilihat berdasarkan perspektif

keuangan dengan sumber data yang terdapat pada laporan keuangan. Laporan

keuangan dianalisis dengan menggunakan ukuran-ukuran seperti return of

investment (ROI), sales growth, atau Economic Value Added (EVA). Kemudian

ukuran-ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang sama dalam periode

yang berbeda untuk mengetahui kecenderungan meningkat atau menurunnya

kinerja perusahaan atau membandingkannya dengan ukuran yang sama dalam

periode yang sama dari perusahaan lain yang sejenis untuk mengetahui posisi

perusahaan dalam persaingan.

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam bidang informasi, teknologi

dan manajemen mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengukuran kinerja di

perusahaan. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi menyebabkan semakin

murahnya biaya untuk mendapatkan informasi dan semakin pendeknya waktu

yang diperlukan oleh pelanggan untuk menyelesaikan suatu transaksi. Manajemen

perusahaan harus mampu memperhatikan kemajuan-kemajuan tersebut dan

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi sehingga dapat

mempertahankan prestasinya. Ini berarti manajemen perusahaan tidak dapat hanya

mengandalkan ukuran kinerja dari perspektif keuangan saja ketika melakukan

pengukuran kinerjanya.

Ukuran kinerja dari perspektif non keuangan, seperti kepuasan pelanggan

dan kepuasan karyawan tidak tercantum dalam laporan keuangan. Padahal

ukuran-ukuran tersebut juga diperlukan dalam pengambilan keputusan di

perusahaan. Jika manajer perusahaan tidak menyadari hal ini, maka keputusan-



keputusan yang diambil hanya berdasarkan pada pertimbangan perspektif

keuangan yang akan memotivasi pencapaian sasaran jangka pendek saja.

Hal ini yang kemudian mendorong Robert S. Kaplan, seorang Guru Besar

Akuntansi di Harvard Business School, dan David P. Norton, Presiden dari

Renaissance Solutions, Inc., pada tahun 1990 mengembangkan suatu alat ukur

yang mempertimbangkan informasi keuangan sebagai alat ukur kinerja masa lalu

dan informasi non- keuangan sebagai alat ukur pendorong kinerja perusahaan di

masa datang. Mereka menyebutnya Balanced Scorecard (BSC).

Menurut Mulyadi (2001:2) sejarah perkembangan BSC dapat dibagi dalam

tiga bagian, yaitu:

1. Konsep awal BSC.

Pada tahap awal perkembangannya, BSC ditujukan untuk memperbaiki

sistem pengukuran kinerja eksekutif. Pada waktu itu, kinerja eksekutif

diukur berdasarkan perspektif keuangan saja, tanpa memperhatikan kinerja

non-keuangannya. Persaingan yang semakin kompetitif menyebabkan

pengukuran kinerja berdasarkan perspektif keuangan saja tidak lagi

memadai bagi manajemen untuk mendukung pencapaian tujuan jangka

panjang.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh David P. Norton pada tahun 1990

dengan menggunakan pendekatan BSC, dapat ditarik kesimpulan bahwa

untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, perusahaan harus memperluas

pengukuran kinerja eksekutif ke kinerja non-keuangan. BSC dapat

membantu manajemen untuk menyeimbangkan antara perspektif keuangan

dan perspektif non-keuangan yang dapat mendukung pencapaian tujuan

jangka panjang perusahaan. Perspektif non-keuangan terdiri dari perspektif

pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan

dan pembelajaran.



2. Perkembangan konsep BSC.

Pada tahap ini, peranan BSC diperluas lagi ke tahap manajemen yang lebih

stategik. Hal yang mendasari perluasan ini adalah adanya gap antara

perencanaan dan pengukuran kinerja. Seorang personel tidak akan dapat

dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya jika pada tahap perencanaan,

personel tersebut tidak merencanakan kinerja yang akan diwujudkan di

masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada tahun 1992, BSC mulai

diterapkan dalam proses perencanaan strategik sebagai sistem manajemen

strategik (strategic management system).

3. Perkembangan terkini implementasi BSC

Dalam tahap terakhir ini, BSC pada awal tahun 2000 telah menjadi inti

sistem manajemen strategik (strategic management system) bagi eksekutif

dan seluruh personel perusahaan, terutama dalam perusahaan yang telah

memanfaatkan secara intensif teknologi informasi dalam operasi

bisnisnya. Di sini, BSC akan memberi kerangka yang jelas bagi seluruh

personel untuk menghasilkan kinerja keuangan melalui perwujudan

berbagai kinerja non-keuangan, dengan didukung teknologi informasi

untuk mengkomunikasikan BSC ke seluruh personel serta untuk

mendukung pelaksanaan sasaran strategik perusahaan.

2.2 Konsep Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BSC) bukan hanya dianggap sebagai  sekumpulan

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

juga dipergunakan sebagai kerangka kerja untuk melaksanakan strategic

management process dalam jangka panjang. BSC menerjemahkan visi, misi, dan

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

perspektif yaitu, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses

bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

BSC terdiri dari dua kata, yaitu Scorecard (kartu skor) dan Balanced

(berimbang). Mulyadi (2001:1) mendefinisikan kata kartu skor dan kata

berimbang adalah sebagai berikut:



“Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja
seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor
yang hendak diwujudkan oleh personel di masa depan. Kata berimbang
dimaksudkan untuk menunjukan bahwa kinerja personel diukur secara
berimbang dari dua aspek: keuangan dan non-keuangan, jangka pendek
dan jangka panjang, intern dan ekstern.”

Definisi balance scorecard menurut Robert S. Kaplan dan David P.

Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi (2000:22) adalah sebagai berikut:

“Balance Scorecard menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai

tujuan dan ukuran, yang tersusun ke dalam empat perspektif: keuangan,

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

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:1), BSC merupakan:
“ Contemporary management tool yang digunakan untuk mendongkrak

kemampuan organisasi dalam melipatgandakan kinerja keuangan dengan

memperluas ukuran kinerja eksekutif ke perspektif keuangan.”

Sesuai dengan pengertian-pengertian yang telah dikemukan di atas, dapat

disimpulkan bahwa BSC merupakan suatu alat ukur yang bersifat menyeluruh

yang menggambarkan kinerja unit bisnis ke dalam empat perspektif, yaitu:

keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta perumbuhan dan pembelajaran.

Perspektif keuangan merupakan alat ukur dari tindakan yang telah diambil,

sedangkan perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan

pembelajaran yang merupakan pengukuran operasional, adalah pendorong kinerja

keuangan di masa mendatang.

2.2.1 Perspektif Balance Scorecard

1. Perspektif Keuangan

Balance scorecard menggunakan tolak ukur kinerja keuangan, seperti laba

bersih dan ROI (Return on Investment), karena tolak ukur tersebut secara umum

digunakan dalam organisasi yang mencari laba. Tolak ukur keuangan memberikan

bahasa umum untuk menganalisis dan membandingkan perusahaan. Menurut



Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi (2000:42) membagi siklus

hidup bisnis menjadi tiga tahap, yaitu :

1. Bertumbuh (growth)

Perusahaan yang sedang bertumbuh berada pada awal siklus hidup

perusahaan. Mereka menghasilkan produk dan jasa yang memiliki potensi

pertumbuhan. Perusahaan dalam tahap ini mungkin beroperasi dengan arus kas

negatif dan pengembalian modal investasi yang rendah. Investasi yang dibuat

untuk masa depan mungkin mengkonsumsi uang kas yang lebih banyak. Tujuan

keuangan keseluruhan perusahaan adalah persentase tingkat pertumbuhan

pendapatan dan tingkat pertumbuhan penjualan di berbagai pasar sasaran,

kelompok pelanggan, dan wilayah.

2. Bertahan (sustain)

Sebagian besar unit bisnis dalam sebuah perusahaan mungkin berada pada

tahap bertahan, situsi di mana unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi

penanaman investasi dan investasi ulang. Proyek investasi akan lebih diarahkan

untuk mengatasi berbagai kemacetan, perluasan kapasitas, dan peningkatan

aktivitas perbaikan yang berkelanjutan, dibanding investasi yang memberikan

pengembalian modal dan pertumbuhan jangka panjang seperti yang dilakukan

pada tahap pertumbuhan. Tujuan keuangan terkait dengan profitabilitas yang

dapat dinyatakan dengan memakai ukuran yang terkait dengan laba operasi atau

marjin kotor.

3. Menuai (harvest)

Sebagian unit bisnis akan mencapai tahap kedewasaan dalam siklus

hidupnya, tahap dimana perusahaan ingin “menuai” investasi yang dibuat pada

dua tahap sebelumnya. Bisnis tidak lagi membutuhkan investasi yang besar-

cukup untuk pemeliharaan peralatan dan kapabilitas, bukan untuk perluasan atau

pembangunan berbagai kapabilitas baru. Tujuan keuangan keseluruhan adalah

arus kas operasi (sebelum depresiasi) dan penghematan berbagai kebutuhan modal

kerja.



Untuk setiap strategi dalam siklus hidup bisnis, ada tiga tema keuangan

yang dapat mendorong penetapan strategi bisnis menurut Kaplan dan Norton yang

dialihbahasakan oleh Yosi (2000:45), yaitu:

1. Bauran dan pertumbuhan pendapatan

Bauran pertumbuhan dan pendapatan mengacu kepada berbagai usaha untuk

memperluas penawaran produk dan jasa. Menjangkau pelanggan dan pasar

baru, mengubah bauran produk dan jasa ke arah penciptaan nilai tambah yang

lebih tinggi, serta penetapan ulang harga produk dan jasa.

2. Penghematan biaya atau peningkatan produktifitas

Penghematan biaya atau peningkatan produktifitas mengacu pada usaha untuk

menurunkan biaya langsung produk dan jasa, mengurangi biaya tidak

langsung, dan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya perusahaan.

3. Pemanfaatan aktiva atau strategi bisnis

Pemanfaatan aktiva atau strategi bisnis mengacu pada usaha manajer untuk

mengurangi tingkat modal kerja yang dibutuhkan, memanfaatkan aktiva tetap

dengan mengarahkan berbagai bisnis baru kepada sumber daya perusahaan

yang belum digunakan dengan maksimal, menggunakan sumber daya yang

langka dengan lebih efisien, dan melepaskan aktiva yang tidak memberikan

pengembalian yang memadai.

Tabel 2.1

Faktor Pendorong Pencapaian Tujuan Keuangan

Tema Strategis

Bauran dan

Pertumbuhan Penda-

patan

Penghematan

Biaya/Peningkatan

Produktifitas

Pemanfaatan Aktiva

St
ar

te
gi

 U
ni

t

B
is

ni
s

P
er

tu
m

bu
ha

n

Tingkat pertumbuhan

penjualan segmen

Persentase pendapatan

produk, jasa, pelang-gan

baru

Pendapatan / Pekerja Investasi (persentase

penjualan)

Riset dan

pengembangan

(persentase penjualan)



B
er

ta
ha

n

Pangsa pelanggan dan

sasaran

Penjualan silang (cross

selling)

Persentase pendapatan

dari aplikasi baru

Profitabilitas lini

pelanggan dan produk

Biaya perusahaan sendiri

vs kompetitor

Tingkat penghematan

biaya

Beban tak langsung

(persentase penjualan)

Rasio modal kerja

(siklus kas ke kas)

ROCE berdasarkan

kategori aktiva kunci

Tingkat pemanfaatan

aktiva

M
en

ua
i

Profitabilitas lini

pelanggan dan produk

Persentase pelanggan

yang tidak

menguntungkan

Biaya unit (per unit

output, per transaksi)

Pengembalian

(payback)

Throughput

2. Perspektif Pelanggan

Dalam perspektif pelanggan BSC, perusahaan melakukan identifikasi

pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen pasar ini merupakan

sumber pendapatan bagi perusahaan dan sasaran yang ditetapkan pada perspektif

pelanggan dari segmen ini yang akan berhubungan dengan sasaran dari perspektif

keuangan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Perusahaan harus memilih satu

atau beberapa segmen tertentu yang akan dilayani. Tidak mungkin bagi

perusahaan untuk melayani semua segmen pasar yang ada karena keterbatasan

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam perspektif ini, selain keinginan untuk memuaskan dan

menyenangkan pelanggan, para manajer unit bisnis juga harus menterjemahkan

pernyataan misi dan strategi ke dalam tujuan yang disesuaikan dengan pasar dan

pelanggan yang spesifik. Perusahaan yang berusaha menjadi segalanya untuk

orang biasanya berakhir menjadi bukan siapa-siapa untuk setiap orang.

Perusahaan harus mengidentifikasikan berbagai segmen pasar, baik dalam

populasi pelanggan yang ada saat ini maupun pelanggan potensial dan kemudian

memilih segmen mana yang akan mereka masuki. Mengidentifikasikan proposisi

nilai yang akan diberikan kepada segmen sasaran menjadi kunci dalam

pengembangan tujuan dan ukuran perspektif pelanggan.



Dua kelompok pengukuran dalam perspektif pelanggan adalah:

1. Customer core measurement (kelompok pengukuran pelanggan utama).

Customer core measurement merupakan ukuran utama yang digunakan

oleh hampir semua perusahaan. Komponen pengukuran dalam customer core

measurement adalah:

a. Pangsa pasar.

Pengukuran pasar dilakukan setelah pelanggan dan segmen pasar sasaran

ditentukan. Dengan melakukan pengukuran pangsa pasar, perusahaan

dapat mengetahui keadaan pada saat perusahaan tidak melaksanakan

strateginya dengan efektif, atau saat diperlukan peninjauan ulang atas

strategi perusahaan.

b. Retensi pelanggan.

Salah satu cara mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar adalah

dengan mempertahankan pelanggan yang ada (retensi pelanggan). Untuk

mempertahankan pelanggan ada beberapa cara yang dapat dilakukan

perusahaan, antara lain:

 Mengukur tingkat retensi (tingkat keloyalan) pelanggan terhadap suatu

produk.

Tingkat retensi pelanggan dapat diketahui melalui tingkat pemesanan

kembali terhadap suatu produk atau melalui persentase pertumbuhan

bisnis dengan pelanggan yang ada saat ini.

 Mengidentifikasi sebab-sebab berkurangnya pelanggan.

Umumnya, faktor penyebab berkurangnya pelanggan adalah tingkat

pelayanan yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, perusahaan perlu

menyediakan sarana untuk menyampaikan keluhan pelanggan agar

pengidentifikasian penyebab berkurangnya pelanggan menjadi lebih

mudah dilakukan. Sarana ini dapat berupa formulir saran, e-mail, dan

lain-lain.

 Memperkirakan laba yang hilang pada saat kehilangan pelanggan.

Untuk pelanggan tertentu, laba yang hilang sama dengan profitabilitas

seumur hidup dari pelanggan tersebut. Dengan mengetahui



profitabilitas pelanggan, perusahaan dapat melakukan berbagai usaha

utnutk mempertahankan pelanggan sasarannya. Caranya  bisa dengan

memotivasi karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik.

 Memperhitungkan biaya untuk mengurangi tingkat peralihan

pelanggannya.

Selama biaya tersebut lebih kecil daripada laba yang hilang,

perusahaan harus mengeluarkan biaya tersebut untuk mengurangi

tingkat peralihan pelanggannya.

 Mendengarkan keluhan dari pelanggannya.

Dengan selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan para

pelanggannya, perusahaan akan memperoleh umpan balik mengenai

kinerja perusahaan.

c. Akuisisi pelanggan.

Akuisisi pelanggan dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam

menarik dan memenangkan pelanggan atau bisnis baru. Akuisisi

pelanggan diukur dari jumlah pelanggan baru atau jumlah penjualan

kepada pelanggan baru dalam segmen yang ada.

Beberapa keterampilan dalam memperoleh pelanggan baru adalah:

 Pengumpulan petunjuk, merupakan upaya untuk menjangkau calon-

calon pelanggan baru. Dapat berupa pemasangan iklan, mengirim

surat, atau menelepon langsung pelanggan.

 Pengkualifikasian petunjuk, merupakan upaya mengkualifikasi para

calon pelanggan yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara,

memeriksa keuangan mereka, dan sebagainya.

 Pengkonversian pelanggan, merupakan upaya untuk merubah calon

pelanggan menjadi pelanggan baru. Upaya ini berupa presentasi,

menjawab keberatan, dan menegosiasi syarat-syarat penjualan yang

bersifat final.

d. Kepuasan pelanggan.

Ukuran kepuasan pelanggan akan memberikan umpan balik (feed back)

mengenai seberapa baik perusahaan dalam melaksanakan bisnisnya. Tetapi



usaha perusahaan untuk memenuhi kepuasan pelanggan saja tidaklah

cukup untuk mendapatkan loyalitas, retensi, dan akuisisi pelanggan. Hal

yang harus diperhatikan juga oleh perusahaan adalah layanan yang

diberikan kepada pelanggan. Pelayanan yang baik akan mendorong

pelanggan untuk melakukan transaksi kembali.

e. Profitabilitas pelanggan.

Mengetahui profitabilitas pelanggan merupakan suatu hal yang penting

bagi perusahaan. Perusahaan dapat mengukur profitabilitas pelanggan,

baik secara perorangan maupun keseluruan, melalui sistem ABC  (Activity

Based Costing). Dengan sistem ABC perusahaan dapat mengetahui

profitabilitas pelanggan dengan cara menghitung cost dari masing-masing

aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Melalui

perhitungan profitabilitas pelanggan, perusahaan dapat mengetahui

pelanggan sasaran yang tidak memberi keuntungan.

2. Customer value proposition (kelompok pengukuran proposisi niali

pelanggan).

Customer value proposition merupakan faktor pendorong pengukuran

utama. Ukuran dalam customer value proposition akan mengidentifikasikan

proposisi nilai yang harus diberikan perusahaan pada produk dan jasanya untuk

pelanggan dan segmen pasar sasarannya agar tingkat kepuasan, retensi, akuisisi,

dan pangsa pasar yang tinggi dapat tercapai.

3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Terdapat hubungan sebab akibat antara perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan dengan perspektif proses bisnis internal. Karyawan yang melakukan

pekerjaan merupakan sumber ide baru yang terbaik untuk proses bisnis yang lebih

baik. Hubungan dengan pemasok adalah salah satu faktor yang penting juga.

Misalnya dalam hal pengiriman barang dan jasa yang tepat waktu dengan harga

yang rendah dan dengan mutu yang tinggi.

Menurut Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi (2000:83),

BSC menggunakan model rantai nilai proses bisnis internal yang terdiri dari tiga

komponen utama, yaitu:



1. Proses inovasi.

Proses inovasi mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan masa kini dan

masa mendatang serta mengembangkan solusi baru untuk kebutuhan pelanggan

itu. Misalnya, solusi yang dilakukan adalah meluncurkan produk (barang atau

jasa) baru, menambah features baru pada produk yang telah ada, memberikan

solusi yang unik, mempercepat penyerahan penyerahan produk ke pasar, dan lain-

lain.

Proses inovasi terdiri dari dua komponen utama. Komponen yang pertama

adalah riset pasar untuk mengidentifikasikan ukuran pasar, karakteristik

pelanggan dan tingkat harga yang diinginkan oleh pelanggan untuk barang atau

jasa. Riset ini dilakukan untuk pelanggan yang sekarang sudah ada dan pelanggan

potensial. Komponen yang kedua adalah penciptaan barang atau jasa baru yang

dapat ditawarkan berdasarkan hasil riset pasar yang dilakukan pada komponen

pertama. Kaplan dan Norton menyebut kedua komponen ini sebagai long wave of

value creation.

2. Proses operasional.

Proses operasional mengidentifikasikan sumber-sumber pemborosan

dalam proses operasional serta mengembangkan solusi masalah yang terdapat

dalam proses operasional itu demi meningkatkan efisiensi produksi,

meningkatkan kualitas produk dan proses, memperpendek waktu siklus (cycle

time) sehingga meningkatkan penyerahan produk berkualitas tepat waktu, dan

lain-lain.

 Ada perbedaan antara proses operasi pada pendekatan tradisional dengan

pendekatan BSC ini. Pada pendekatan tradisional proses operasi hanya ditujukan

untuk memonitor dan memperbaiki proses yang sudah ada, sedangkan pada

pendekatan BSC proses operasi juga dipergunakan untuk mengidentifikasi proses-

proses baru yang perlu diciptakan agar dapat mendukung sasaran dari perspektif

pelanggan dan perspektif keuangannya. Hal ini perlu diperhatikan oleh pihak

manajemen karena sasaran yang ingin dicapai dari proses ini harus dihubungkan

dengan sasaran dari perspektif keuangan dan perspektif pelanggan yang

ditetapkan dalam kerangka kerja BSC  agar kelemahan yang ditunjukkan oleh



pengukuran kinerja tradisional, yaitu menjadikan ukuran kinerja non keuangan

sebagai ukuran kinerja yang bersifat taktikal saja, dapat diatasi.

Pengukuran yang dapat digunakan dalam proses operasi adalah:

a. Waktu pengiriman.

Waktu pengiriman dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

 Waktu untuk memenuhi pesanan dan menyelesaikan proses produksi

secara efisien, terpercaya, bebas kerusakan, dan bersiklus pendek dan

 Waktu pengiriman barang kepada pelanggan secara tepat waktu.

b. Mutu

Pengukuran merupakan bagian terpenting dalam program peningkatan

mutu. Bentuk pengukuran mutu proses secara umum adalah tingkat

kerusakan suku cadang, rasio antara jumlah barang yang diproduksi

dengan baik dan bahan baku yang masuk dalam proses produksi,

pengerjaan ulang, retur, dan limbah.

c. Biaya proses operasi.

Dengan menggunakan analisa ABC, perusahaan akan memperoleh

pengukuran biaya proses secara akurat.

3. Proses pelayanan.

Berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan, seperti: pelayanan purna

jual, menyelesaikan masalah yang timbul pada pelanggan dalam kesempatan

pertama secara cepat, melakukan tindak lanjut secara proaktif dan tepat waktu,

memberikan sentuhan pribadi (personal touch) , dan lain-lain. Ukuran yang dapat

digunakan dalam mengukur efisiensi layanan purna jual adalah lamanya waktu

tanggap, yaitu waktu yang dibutuhkan perusahaan sejak dari permintaan

pelanggan sampai pada pemecahan masalah, dan biaya yang dikeluarkan

perusahaan dalam proses layanan purna jual.

Selain terhadap pelanggan, perusahaan juga perlu mempertimbangkan

layanan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Layanan ini dapat berupa

penanganan terhadap limbah yang aman. Selain itu, hubungan yang baik dengan

masyarakat  dan lingkungan merupakan suatu komponen penting yang dapat

menunjang kelancaran proses operasi perusahaan.



Model rantai nilai proses bisnis internal (perspektif proses bisnis internal)

dalam BSC ditunjukkan dalam Gambar 2.5

Gambar 2.1

Perspektif Proses Bisnis Internal-Model Rantai Nilai

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Untuk tujuan insentif, perspektif ini berfokus pada kemampuan manusia.

Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Tolak

ukur untuk mengukur kinerja manajer adalah kepuasan karyawan, retensi

karyawan, dan produktivitas karyawan. Kepuasan karyawan mengakui bahwa

moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, mutu, kepuasan

pelanggan, dan ketanggapan terhadap situasi. Retensi karyawan mengakui bahwa

karyawan mengembangkan modal intelektual khusus organisasi dan merupakan

aktiva non keuangan yang bernilai bagi perusahaan. Produktivitas karyawan

mengakui pentingnya keluaran per karyawan, keluaran dapat diukur dalam arti

tolak ukur fisik, seperti halaman yang diproduksi, atau dalam tolak ukur

keuangan, seperti pendapatan per karyawan, laba per karyawan. Menurut Kaplan

dan Norton (2000:110) ada tiga kategori utama untuk perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan, yaitu:

1. Kapabilitas pekerja.

Untuk dapat memperoleh keberhasilan jangka panjang, diperlukan program

yang dapat meningkatkan kapabilitas dan mengembangkan kreativitas

pekerjanya dalam mencapai tujuan perusahaan. Gambar 2.6  memperlihatkan

kerangka kerja ukuran pembelajaran dan pertumbuhan. Gambar tersebut

menunjukkan bahwa tiga pengukuran utama pekerja adalah:

a. Kepuasan pekerja.



Kpeuasan pekerja merupakan faktor pendorong bagi retensi dan

produktivitas pekerja karena tingkat kepuasan pekerja yang tinggi

dapatmeningkatkan produktivitas, daya tanggap, mutu, dan layanan

terhadap pelanggan. Oleh karena itu, survey terhadap kepuasan pegawai

harus dilakukan secara periodik. Unsur-unsur dalam survey kepuasan

pegawai meliputi:

 Keterlibatan dalam pengambilan keputusan,

 Penghargaan karena telah melakukan pekerjaan dengan baik,

 Akses yang memadai kepada informasi untuk melaksanakan pekerjaan

dengan baik,

 Dorongan aktif untuk bekerja kreatif dan menggunakan inisatif,

 Tingkat dukungan dari fungsi staff,

 Kepuasan keseluruhan antara pegawai dengan perusahaan.

Gambar 2.2

Kerangka Kerja Ukuran Pembelajaran dan Pertumbuhan



b. Retensi pekerja.

Retensi pekerja merupakan tingkat loyalitas dari pekerja terhadap

perusahaan. Retensi pekerja umumnya diukur dari persentase keluarnya

pekerja yang memegang jabatan kunci.

c. Produktivitas pekerja.

Produktivitas pekerja merupakan kemampuan produksi seorang pekerja,

yang merupakan dampak dari usaha peningkatan keahlian pekerja, inovasi,

proses bisnis internal, dan kepuasan pelanggan. Salah satu cara untuk

mengukur tingkat produktivitas pekerja adalah dengan mengukur

pendapatan per pekerja.

2. Kapabilitas sistem informasi.

Agar para pekerja dapat bekerja secara efektif dalam persaingan yang

kompetitif, perusahaan memerlukan sistem informasi yang mampu

menyediakan informasi mengenai pelanggan, proses bisnis internal, dan

konsekuensi keuangan keputusan perusahaan.

Sistem informasi yang baik merupakan syarat utama bagi pekerja untuk

meningkatkan proses bisnis. Hal ini dikarenakan pekerja di bagian operasi

memerlukan umpan balik yang cepat, akurat, dan tepat waktu mengenai

produk/ jasa yang dihasilkan. Jadi, sistem informasi yang baik akan membantu

pekerja untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung program

perbaikan.

3. Motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan.

Motivasi, pemberdayaan pegawai, dan kebebasan untuk membuat keputusan

dan mengambil tindakan merupakan faktor pendorong bagi keberhasilan

perusahaan. Karyawan yang sudah terlatih dan mempunyai akses terhadap

informasi tidak akan memberi kontribusi pada suksesnya organisasi apabila

karyawan tersebut tidak termotivasi untuk mengambil keputusan atau

melakukan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu, perusahaan wajib

menciptakan iklim perusahaan yang dapat mendorong motivasi dan inisiatif

pekerja. Beberapa cara untuk mengukur jumlah pekerja yang termotivasi dan

terberdayakan adalah:



a. Ukuran sasaran yang diberikan dan dilaksanakan.

Pengukuran ini merupakan ukuran yang paling sederhana dan paling

banyak digunakan. Ukuran ini didasarkan pada banyaknya saran yang

diberikan per pekerja, yang dapat mengukur partisipasi pekerja dalam

meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk mengukur keefektifan

pelaksanaan saran para pekerja dapat dilakukan dengan cara mengukur

jumlah saran yang dilaksanakan yang dapat meningkatkan visibilitas dan

kredibilitas proses.

b. Ukuran peningkatan.

Pelaksanaan saran dari para pekerja tidak hanya akan menghemat

pengeluaran perusahaan, tetapi juga berdampak pada peningkatan mutu,

waktu, dan kinerja proses bisnis internal dan pelanggan sasaran.

Peningkatan ini berhubungan dengan motivasi dari pegawai yang timbul

sebagai akibat dari adanya pengakuan dari perusahaan akan pentingnya

peran serta karyawan.

c. Ukuran keselarasan perorangan dan perusahaan.

Faktor pendorong keselarasan kinerja perorangan dan perusahaan berfokus

pada apakah para pekerja telah menyelaraskan tujuan mereka dengan

tujuan perusahaan yang dinyatakan dalam BSC. Pengenalan BSC dalam

perusahaan oleh top management sangat pentong, sebab:

 Tujuan setiap pekerja sub-unit perusahaan, sistem imbalan, dan

pengharapan selaras dengan usaha pencapaian tujuan bisnis dan

 Pengukuran kinerja berdasarkan tim.

d. Ukuran kinerja tim.

Untuk mencapai sasaran perusahaan, pelaksanaan proses bisnis internal

penting, yaitu pengembangan produk, layanan pelanggan, dan operasi

internal, harus dilakukan dalam tim. Dengan demikian, pada saat tim

berhasil mencapai tujuan perusahaan, pembagian keuntungan, berupa

imbalan, harus dilakukan dengan adil. Pembagian keuntungan dapat

dilakukan dengan cara:

 Persentase semua proyek dengan pembagian keuntungan pelanggan,



x100%
SendiriModal

PajakSetelahLaba/Rugi
ROE 

 Persentase proyek yang berhasil mencapai keuntungan potensial, dan

 Persentase proyek dengan insentif tim terkait kepada keberhasilan

proyek

2.2.2 Analisis Laporan Keuangan Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Yulianto

(2006;128) menyatakan bahwa :

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

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya untuk

mengetahui tingkat profitabilitas (keuangan) dan tingkat risiko atau tingkat

kesehatan suatu perusahaan. Salah satu analisis yang sering digunakan adalah

analisis rasio keuangan.

Analisis rasio keuangan yang digunakan di sini adalah :

1. Return on Equity (ROE)

Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih sesudah pajak dengan

modal, rasio ini mengukur tingkat hasil pengembalian investasi dari para

pemegang saham atau menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dengan modal

sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuangan. Rumus untuk

menghitung rasio ini adalah :

2. Return on Investment (ROI)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan peusahaan dengan

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam

operasinya untuk menghasilkan keuntungan. Rumus untuk menghitung rasio ini

adalah :



x100%
 UsahaPendapatanTotal

 UsahaPiutangTotal
CP 

365x
 UsahaPendapatanTotal
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ROI = EBIT + Penyusutan x 100%

Capital Employeed

3. Cash Ratio (CR)

Merupakan suatu cara untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

membayar hutang. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah :

CR = Kas, Bank, Surat Berharga Jangka Pendek  x  100%

Current Liabilities

4. Current Ratio

Merupakan rasio yang paling umum digunakan untuk menganalisis modal

kerja suatu perusahaan, yaitu dengan membandingkan antara jumlah aktiva lancar

dengan hutang lancar. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah :

CR = Current Assets   x  100%

Current Liabilities

5. Collection Period (CP)

Didapat dengan membagi jumlah hari dalam satu tahun dengan tingkat

perputaran piutang tersebut atau rasio antara piutang rata-rata kali jumlah hari

dalam setahun dengan total pendapatan usaha.

6. Inventory Turn Over (ITO)

Didapat dengan membagi jumlah hari dalam satu tahun dengan tingkat

perputaran persediaan tersebut atau rasio antara persediaan rata-rata kali jumlah

hari dalam setahun dengan total pendapatan usaha.



100% x
AsetTotal

SendiriModalTotal
AsetTotal terhadapSendiriModalTotal 

7. Total Assets Turn Over (TATO)

Didapat dengan membagi rasio antara total pendapatan rata-rata dengan

total capital employed.

8. Total Modal Sendiri terhadap Total Aset

Menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan dengan asumsi bahwa semua

aktiva akan dapat direalisir sesuai dengan yang dilaporkan dalam neraca.

2.2.3 Faktor yang Memacu Kebutuhan Perusahaan untuk

Mengimplementasikan Balance Scorecard

Menurut Mulyadi (2001;24-27), kebutuhan perusahaan untuk

mengimplementasikan BSC dipicu oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan sangat kompetitif dan

turbulen.

Lingkungan seperti ini menuntut kemampuan perusahaan untuk:

a. Membangun keunggulan kompetitif melalui distinctive capability.

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, produk dan jasa yang

dihasilkan oleh perusahaan hanya akan dipilih oleh pelanggan jika

memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan persaingan. BSC

menyediakan rerangka untuk membangun keunggulan kompetitif

melalui empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis

internal,serta pertumbuhan dan pembelajaran.

b. Membangun dan secara berkelanjutan memutakhirkan peta perjalanan

untuk mewujudkan masa depan perusahaan.

Lingkungan bisnis yang kompetitif pasti akan bergolak karena

perubahan yang diciptakan oleh produsen untuk menarik perhatian

pelanggan. Perusahaan memerlukan peta perjalanan yang secara akurat

TATO = Total Pendapatan x  100%

Capital Employeed



mencerminkan kondisi lingkungan bisnis yang dimasuki perusahaan.

Peta perjalanan perlu dimutakhirkan secara berkelanjutan agar

menggambarkan kondisi lingkungan bisnis yang akan dimasuki oleh

perusahaan.

c. Menempuh langkah-langkah strategik dalam membangun masa depan

perusahaan.

Untuk memotivasi personel dalam memikirkan dan melaksanakan

langkah-langkah strategik, perusahaan membutuhkan sistem

manajemen strategik. Sistem manjemen ini menjanjikan dihasilkannya

langkah-langkah strategik untuk membangun masa depan perusahaan.

d. Mengerahkan dan memusatkan kapabilitas dan komitmen seluruh

personel dalam membangun masa depan perusahaan.

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif menjadikan masa depan

perusahaan menjadi sulit diprediksi dengan tepat. Dibutuhkan

pemikiran banyak ahli untuk membuat skenario masa depan yang

diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan

sistem manajemen yang dapat menampung pemikiran para ahli dan

menjabarkan berbagai pemikiran tersebut untuk membangun skenario

masa depan perusahaan.

2. Sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan tidak sesuai dengan

tuntutan lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan.

Sistem manajemen yang tidak sesuai memiliki karakterisik sebagai

berikut:

Sistem manajemen yang digunakan hanya mengandalkan anggaran

tahunan sebagaimana alat perencanaan masa depan perusahaan.

Jika dalam lingkungan bisnis yang kompetitif sekarang ini perusahaan

hanya mengandalkan anggaran tahunan sebagai alat perencanaan masa

depannya, perusahaan akan sangat rentan dalam persaingan. Anggaran

tahunan hanya menghasilkan langkah-langkah kecil ke depan yang

mempunyai masa pelaksanaan satu tahun atau kurang. Sistem perumusan

strategi, sistem perencanaan strategik, dan sistem penyusunan program



merupakan sistem manajemen yang sangat dibutuhkan perusahaan untuk

merumuskan langkah-langkah strategik dalam membangun masa depan

perusahaan.

2.2.4 Manfaat Aplikasi Balance Scorecard

Manfaat aplikasi Balance Scorecard adalah:

1. Pendekatan BSC manghasilkan strategic plan yang komprehensif.

Strategic plan tidak hanya terbatas pada perspektif keuangan, tapi juga

pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

Oleh karena adanya unsur non keuangan, maka pihak manajemen dipakai

untuk menjaga kinerja keuangan pada jangka panjang.

2. Pendekatan BSC menghasilkan strategic plan yang koheren. Dalam

menentukan strategic objectives yang dipilih, sebagai konsekuensinya

diperlukan komitmen para karyawan terhadap strategic plan yang ada.

3. Kekomprehensifan dan kekoherenan strategic plan yang dihasilkan dari

pendekatan BSC memungkinkan adanya koreksi terhadap strategi yang

digunakan apabila terjadi perubahan keadaan.

4. Pendekatan BSC menjadikan seluruh sasaran yang ada terukur. Dengan

begitu, seluruh tujuan dan sasaran dapat diukur keberhasilan

pencapaiannya. Hal inilah yang menjadikan strategic objectives menjadi

mudah diawasi dan dicapai.

5. Kekomprehensifan dan kekoherenan strategic plan yang dihasilkan

dengan pendekatan BSC memudahkan penyusunan rencana jangka

panjang dan pendek. Selain itu, BSC juga akan menghasilkan benang

merah yang menghubungkan antara proses perencanaan dan visi serta misi

organisasi dengan pelaksanaan rencana itu sendiri.



2.2.5 Keunggulan Balance Scorecard

Menurut Mulyadi (2001;18-24), keunggulan BSC dalam sistem

perencanaan strategik adalah mampu menghasilkan rencana strategik yang

memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Komprehensif

BSC memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategik, dari

yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas ke tiga

perspektif yang lain: pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan

pertumbuhan. Perluasan perspektif rencana strategik ke perspektif

nonkeuangan tersebut menghasilkan manfaat berikut ini:

a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipatganda dan berjangka panjang.

b. Memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang

kompleks.

Kekomprehensivan sasaran strategik merupakan respon yang pas untuk

memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Dengan mengarahkan sasaran-

sasaran strategik ke dalam empat perspektif, rencana strategik perusahaan

mencakup lingkup yang luas, yang memadai untuk menghadapi lingkungan

bisnis yang kompleks. Jika sasaran strategik hanya diarahkan dari sistem

perencanaan strategik akan terlalu sempit, sehingga tidak memadai untuk

menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks.

2. Koheren

BSC mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab-akibat diantara

berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap

sasaran strategik yang ditetapkan dalam perspektif nonkeuangan harus

mempunyai hubungan sebab-akibat dengan sasaran keuangan, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Sistem perencanaan strategik yang

menghasilkan sasaran strategik yang koheren akan menjanjikan

pelipatgandaan kinerja keuangan berjangka panjang, karena personel

dimotivasi untuk mencari inisiatif strategik yang mempunyai manfaat bagi

perwujudan sasaran strategik di perspektif pembelajaran dan pertumbuhan,

proses bisnis internal, pelanggan, atau keuangan.



3. Seimbang

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang.

Gambar 2.3

Keseimbangan Sasaran Strategik yang Diterapkan dalam Perencanaan

Strategik

Gambar 2.3  menunjukkan adanya empat sasaran strategik yang perlu

diwujudkan oleh perusahaan: (1) financial returns yang berlipatganda dan

berjangka panjang (perspektif keuangan), (2) produk dan jasa yang mampu

menghasilkan value terbaik bagi pelanggan (perspektif pelanggan), (3) proses

yang produktif dan cost effective (perspektif  proses bisnis/intern), dan (4) sumber

daya manusia yang produktif dan berkomitmen (perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan).

Dua garis pemisah keseimbangan yaitu garis horisontal dan garis vertikal.

Garis horisontal digunakan untuk mengukur keseimbangan antara pemusatan ke
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proses (process centric) dan pemusatan ke orang (people centric). Garis vertikal

digunakan untuk mengukur keseimbangan antara pemusatan ke dalam (internal

focus) dan pemusatan ke luar (external focus).

4. Terukur

BSC mengukur sasaran-sasaran strategik yang sulit untuk diukur. Sasaran-

sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis/ intern, serta

pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah diukur,

namun dalam BSC sasaran di ketiga perspektif nonkeuangan tersebut

ditentukan ukurannya agar dapat dikelola, sehingga dapat diwujudkan.

BSC juga memiliki keunggulan yang menjadikan sistem manajemen strategik

sekarang berbeda secara signifikan dengan sistem manajemen strategik dalam

manajemen tradisional. Perbedaan tersebut disajikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Perbedaan Sistem Manajemen Strategik dalam Manajemen Tradisional

dengan Sistem Manajemen Strategik dalam Manajemen Kontemporer

Sistem Manajemen Strategik dalam

Manajemen Tradisional

Sistem Manajemen Strategik dalam

Manajemen Kontemporer

Hanya berfokus ke perspektif keuangan Mencakup perspektif yang komprehensif:

keuangan, pelanggan, proses bisnis

internal, serta pertumbuhan dan

pembelajaran

Tidak kohern Kohern

Terukur

Seimbang

2.3 Konsep Manajemen Strategi

Menurut Mulyadi (2005:32), pengertian manajemen strategik adalah

sebagai berikut:

“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.”



Dari definisi ada empat frasa yang penting, yaitu

1. Manajemen strategik merupakan suatu proses.

2. Proses digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi.

3. Strategi digunakan dalam penyediaan customer value terbaik untuk

mewujudkan visi organisasi.

4. Manajer dan karyawan adalah pelaku manajemen strategik.

Tujuan utama dari manajemen strategis adalah untuk mengidentifikasi

mengapa dalam persaingan beberapa perusahaan bisa sukses sementara bagian

lainnya mengalami kegagalan. Komponen utama proses manajemen strategis

adalah meliputi :

a. Misi dan tujuan utama organisasi

b. Analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi

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

perusahaan     dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal

d. Pengadopsian struktur organisasi dan sistem pengendalian untuk

mengimplementasikan strategi organisasi yang dipilih

Menurut Mulyadi (2005:30), manajemen strategik terdiri dari empat

langkah utama dalam menciptakan masa depan perusahaan, yaitu:

“1.Perencanaan laba jangka panjang (long-range profit planning), yang terdiri
dari tiga langkah penting berikut:

a. perumusan strategi (strategy formulation)
b. perencanaan strategik (strategik planning)
c. penyusunan program (programming)

2.Perencanaan laba jangka pendek (short-range profit planning),
3.Pengimplementasian (implementation),
4.Pemantauan (monitoring).”

2.4 Balance Scorecard sebagai Inti Sistem Manajemen Strategik

Sistem manajemen strategik terdiri dari enam tahap utama: perumusan

strategi, perencanaan strategik, penyusunan program, penyusunan anggaran,

implementasi dan pengendalian. Di antara keenam tahap tersebut, tahap kedua-



perencanaan strategik merupakan tahap crucial di dalam mewujudkan visi

perusahaan. Tahap perencanaan strategik menentukan kekomprehensifan rencana

laba jangka panjang yang dihasilkan dalam tahap penyusunan program. Di

samping itu, perencanaan strategik menjadi mata rantai yang menghubungkan

misi, visi, tujuan, dan strategi yang dihasilkan dalam tahap perumusan strategi

dengan rencana laba jangka panjang yang dihasilkan dalam tahap penyusunan

program. Jika sasaran strategik yang dipilih dalam tahap perencanaan strategik

hanya berfokus sempit ke perspektif keuangan, sebagai akibatnya rencana laba

jangka panjang hanya akan berisi langkah-langkah strategik yang digunakan

untuk mewujudkan sasaran yang sempit tersebut. Namun jika sasaran strategik

yang ditetapkan dalam perencanaan strategik mencakup perspektif yang luas

(keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan),

rencana laba jangka panjang akan berisis langkah-langkah strategik yang

komprehensif, sehingga memadai untuk menghadapi lingkungan bisnis yang

kompleks. Balance scorecard memperluas sasaran strategik yang ditetapkan

dalam perencanaan strategik ke empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses

bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan demikian, BSC

menjadikan tahap perencanaan strategik menghasilkan sasaran starategik dan

inisiatif strategik yang kompehensif, sehingga rencana strategik yang dihasilkan

dapat digunakan untuk menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks. Rencana

strategik yang komprehensif ini kemudian dijabarkan ke berbagai program dalam

tahap penyusunan program, sehingga rencana laba jangka panjang yang dihasilkan

juga bersifat komprehensif.

2.4.1 Sistem untuk Penerjemahan Visi dan Strategi ke dalam Rencana

Tindakan yang Komprehensif dan Koheren

Visi (Vision) merupakan suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran

ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang:

- Diciptakan melalui konsensus.

- Citraan-citraan ideal di masa yang akan datang, yang mempengaruhi mental

orang-orang agar berhasrat mencapainya.



- Menggambarkan sesuatu yang mungkin, tidak perlu harus diperkirakan.

- Memberi arah dan fokus.

- Mempengaruhi orang-orang untuk menuju ke visi itu.

- Tidak memiliki batas waktu

Misi (Mission) adalah suatu pernyataan bisnis dari perusahaan.

- Menyatakan alasan-alasan bisnis tentang keberadaan perusahaan itu.

-     Tidak menyatakan suatu hasil.

- Tidak ada batas waktu atau pengukuran.

- Memberikan basis untuk pembuatan keputusan tentang alokasi sumber daya

dan penetapan tujuan yang tepat.

- Mendefinisikan bisnis sekarang dan yang akan datang dalam bentuk produk,

skor, pelanggan,  alasan-alasan, dan pasar.

Strategi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh

organisasi untuk bertindak dari satu titik referensi ke titik referensi 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. Strategi biasanya dikembangkan pada tingkat atas organisasi, tetapi

dilaksanakan oleh tingkat bawah organisasi.

Melalui sistem perencanaan strategik, visi dan tujuan yang telah

dirumuskan dalam sistem perumusan strategi kemudian diterjemahkan ke dalam

sasaran-sasaran strategik yang komprehensif dan koheren. Sasaran strategik yang

komprehensif mencakup empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Di antara berbagai sasaran-sasaran

strategik yang dipilih kemudian dibangun hubungan sebab akibat, sehingga

sasaran strategik yang dihasilkan menjadi koheren.

Penerjemahan visi dan tujuan ke dalam sasaran-sasaran strategik dilakukan

berdasarkan strategi yang telah ditetapkan dalam sistem perumusan strategi.

Misalnya tim perencana perusahaan telah memilih differentiation strategy untuk

mewujudkan visi perusahaan. Melalui sistem perencanaan strategik, tim

perencana kemudian merencanakan visi perusahaan ke dalam sasaran-sasaran



strategik yang menjadikan perusahaan berbeda (distinct) dalam persaingan,

sehingga sasaran-sasaran strategik yang dipilih mampu mencerminkan

differentiation strategy tersebut.

Di samping itu, sistem perencanaan strategik juga digunakan untuk

menerjemahkan strategi ke dalam inisiatif strategik. Setelah visi dan tujuan

diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran strategi yang komprehensif dan koheren,

melalui sistem perencanaan strategik kemudian dipilih inisiatif strategik untuk

mewujudkan sasaran-sasaran strategik yang telah ditetapkan. Pemilihan inisiatif

strategik ini dilakukan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan dalam sistem

perumusan sttategi. Misalnya tim perencana perusahaan telah memilih low cost

strategi untuk mewujudkan visi perusahaan. Melalui sistem perencanaan strategik,

tim perencana kemudian menerjemahkan low cost strategi ke dalam inisiatif

strategik yang digunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik.

Penerjemahan strategi ke dalam inisiatif strategik ini pada hakikatnya merupakan

usaha untuk membangun pola tindakan dalam mengerahkan dan mengarahkan

seluruh sumber daya organisasi ke perwujudan visi perusahaan.

Penjabaran visi, misi, dan strategi perusahaan ke dalam empat perspektif

BSC dimaksudkan untuk menjawab empat pertanyaan pokok yaitu:

a. Dari segi  perspektif pelanggan:

Bagaimana pandangan para pelanggan terhadap perusahaan?

b. Dari segi perspektif proses bisnis internal:

Proses bisnis apa yang harus ditingkatkan atau diperbaiki?

c. Dari segi perspektif pembelajaran dan pengembangan:

Apakah perusahaan dapat melakukan perbaikan dan menciptakan nilai secara

berkesinambungan?

d. Dari segi perspektif keuangan:

Bagaimana  penampilan perusahaan di mata pemegang saham?



2.4.2 Sistem Perumusan Strategi yang Komprehensif dan Koheren dengan

Rerangka Balance Scorecard

Menurut Mulyadi (2005:97), dalam sistem manajemen strategik, sistem

perumusan strategi mempunyai fungsi penting :

1. Trendwatching

Yaitu pengamatan atas trend perubahan lingkungan makro dan industri.

Sistem perumusan strategi dapat diibaratkan sebagai change sensing radar

untuk memantau secara terus menerus trend perubahan yang terjadi di

lingkungan makro dan industri.

2. SWOT analysis

Dari hasil pengamatan trend perubahan lingkungan tersebut lalu dilakukan

analisis SWOT –pengidentifikasian peluang dan ancaman yang terdapat

dalam trend perubahan tersebut serta kekuatan dan kelemahan organisasi

dalam menghadapi peluang dan ancaman tersebut. Hasil SWOT analysis

ini kemudian digunakan sebagai basis untuk envisioning-pemilihan dalam

bisnis apa (misi) organisasi akan berperan sebagai institusi pencipta

kekayaan, visi organisasi (kondisi masa depan organisasi yang diharapkan

dan diwujudkan melalui misi pilihan), keyakinan dasar, dan nilai dasar. Di

samping itu hasil SWOT analysis ini lalu digunakan untuk memilih

strategi (pola pengerahan dan pengarahan seluruh sumber daya organisasi

untuk mewujudkan visi melalui misi).

3. Envisioning

Dalam envisioning dilakukan konfirmasi/redefinisi misi, visi, tujuan,

keyakinan dasar, dan nilai dasar organisasi. Konfirmasi di sini adalah

penegasan bahwa SWOT analysis, misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, dan

nilai dasar organisasi masih efektif untuk memasuki lingkungan makro

dan industri yang diidentifikasikan dalam trendwatching.

4. Pemilihan strategi

Menghasilkan keluaran yang sangat penting bagi organisasi, yaitu strategi-

strategi digunakan untuk mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber

daya organisasi dalam mewujudkan visi organisasi. Ketepatan pemilihan



strategi akan menjadi penentu efektivitas dan efisiensi pemanfaatan

seluruh sumber daya organisasi dalam perwujudan visi organisasi.

2.4.3 Peran Balance Scorecard dalam Setiap Tahap Sistem Manajemen

Strategik

Peranan BSC dalam sistem manajemen strategik tampak dalam beberapa

tahap, yaitu:

1. Tahap perumusan strategi.

Peranan BSC dalam tahap ini, yaitu:

a. Memperluas perspektif dalam penafsiran dampak trend perubahan

lingkungan ke dalam empat perpektif dan

b. Memperluas perspektif yang dicakup dalam analisis SWOT ke dalam

empat perpektif.

2. Tahap perencanaan strategik.

Peranan BSC dalam tahap ini adalah menjadikan sasaran dan inisiatif strategik

yang diterapkan dalam tahap perencanaan strategik komprehensif dan kohern.

Kekomprehensifan dan kekoherenan sasaran dan inisiatif dapat mendorong

peningkatan kinerja keuangan dalam jangka panjang.

3. Tahap penyusunan program dan penyusunan anggaran.

Peranan BSC dalam tahap ini adalah memotivasi personel untuk mencari

berbagai inisiatif strategik untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik yang

komprehensif.

4. Tahap implementasi dan pemantauan.

Peranan BSC dalam tahap ini adalah mengukur kinerja personel di keempat

perspektif.

2.4.4 Pihak-pihak yang Berperan dalam Pelaksanaan Balance Scorecard

Pihak-pihak yang diperlukan dalam pembangunan sebuah balance

scorecard menurut Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi

(2000:262) adalah sebagai berikut:

1. Architec



Biasanya merupakan senior staf manajemen di organisasi seperti :

 wakil presiden bidang perencanaan strategis dan pengembangan bisnis

 wakil presiden bidang manajemen mutu

 wakil presiden bidang keuangan atau pengawas divisi-divisi

2. Charge Agent

Merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung pada direktur operasi

karena merekalah yang berperan sebagai kepala staf yang memandu

pengembangan sistem manajemen baru pada periode 2-3 tahun selama

proses manajemen baru yang dipicu oleh penerapan balance scorecard.

3. The Communicator

Merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan

dan dukungan pada segenap anggota organisasi dari tingkat yang paling

senior hingga pada pegawai.

2.5 Balance Scorecard sebagai Sistem Manajemen Strategik untuk

Memperoleh Keuntungan Jangka Panjang

BSC dapat membantu perusahaan mengkomunikasikan strategi perusahaan

dan menghubungkan strategi perusahaan dengan pengukuran kinerja sekaligus

mengukur keefektifan strategi tersebut.

BSC harus dapat menjelaskan strategi perusahaan ke dalam suatu tindakan

untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Adapun pengertian keuntungan

jangka panjang itu sendiri menurut Stice, Stice, Skousen (2004:226) adalah :

“Nilai aktiva bersih perusahaan yang diukur dalam satuan uang (misalnya
dolar, rupiah) pada akhir periode melebihi nilai aktiva bersih pada awal periode,
setelah dikurangi dampak transaksi dengan pemilik, dimana hal tersebut terjadi
terus menerus dalam waktu lebih dari 10 tahun.”

Oleh karena itu penyusunan BSC memerlukan perumusan yang jelas dari

visi, misi, strategi, dan sasaran perusahaan dapat menentukan program, dana yang

diperlukan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang.

Pada tahap awal penyusunan BSC, perusahaan membentuk tim kerja yang

dipimpin manajer dengan anggota dari berbagai bagian dalam perusahaan. Tim

kerja ini akan didampingi dan bekerjasama dengan tim dari luar perusahaan



(konsultan) yang mengerti dan memahami konsep BSC dengan baik dan benar.

Menurut Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Yosi (2000:9) ada empat

tahap yang harus dilakukan perusahaan untuk menggunakan balance scorecard

yang mereka sebut sebagai empat komponen sistem manajemen strategis, yaitu:

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi

Proses scorecard dimulai dengan tim manajemen eksekutif senior yang

bersama-sama bekerja menerjemahkan strategi unit bisnis ke dalam berbagai

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

harus mempertimbangkan apakah akan menitikberatkan kepada pertumbuhan

pendapatan dan pasar, profitabilitas atau menghasilkan arus kas. Khusus untuk

perspektif pelanggan, tim manajemen harus menyatakan dengan jelas pelanggan

dan segmen pasar yang diputuskan untuk dimasuki. Setelah tujuan finansial dan

pelanggan ditetapkan, perusahaan kemudian mengidentifikasi berbagai tujuan dan

ukuran proses bisnis internal. BSC menekankan pada proses yang paling penting

bagi tercapainya kinerja yang terbaik bagi pelanggan dan pemegang saham. Untuk

keterkaitan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran dan pertumbuhan , dapat

memberikan alasan logis terhadap adanya kebutuhan investasi yang besar untuk

melatih ulang para pekerja, dalam teknologi dan sistem informasi, serta dalam

maningkatkan berbagai prosedur organisasional.

Proses pembangunan BSC menjelaskan tujuan strategis dan

mengidentifikasikan beberapa faktor penggerak penting tujuan strategis.

Pengembangan sebuah BSC, selain menbuat kurangnya konsensus dan kerja sama

timmenjadi lebih tampak, juga memberi kontribusi terhadap pemecahan

masalahnya. Karena dikembangkan oleh sekelompok eksekutif senior, sebagai

suatu proyek tim, scorecard menciptakan sebuah model bersama dari bisnis

keseluruhan dimana setiap orang memberikan kontribusi.

2. Mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan-tujuan dan ukuran-

ukuran strategis

Tujuan dan ukuran strategis BSC dikomunikasikan ke seluruh organisasi

melalui surat edaran, papan buletin, video, dan bahkan secara elektronis melalui



jaringan komputer. Komunikasi tersebut memberi informasi kepada semua

pekerja mengenai berbagai tujuan penting yang harus dicapai agar strategi

organisasi berhasil. Scorecard juga memberi dasar untuk mengkomunikasikan

strategi unit bisnis untuk mendapatkan komitmen para eksekutif korporasi dan

dewan direksi, juga mendorong adanya dislog antara unit bisnis dengan eksekutif

korporasi dan anggota dewan direksi. Di akhir proses pengkomunikasian dan

penghubungan, setiap orang di dalam perusahaan seharusnya sudah memahami

tujuan-tujuan jangka panjangunit bisnis, dan juga strategi untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut.

3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif

strategis

BSC akan memberi dampak terbesar pada saat dimanfaatkan untuk

mendorong terjadinya perubahan perusahaan. Untuk itu para eksekutif senior

harus menentukan sasaran bagi berbagai ukuran scorecard bagi tiga atau lima

tahunan, yang jika berhasil dicapai akan bisa mengubah perusahaan. Untuk

mencapai tujuan finansial, para manajer harus mengidentifikasi rentang sasaran

pelanggan, proses bisnis internal, tujuan pembelajaran dan pertumbuhan. Bila hal

tersebut telah ditetapkan, manajer dapat memadukan inisiatif mutu strategis,

waktu tanggap dan rekayasa ulang mereka untuk mencapai tujuan yang penuh

dengan terobosan. Oleh karena itu, BSC memberikan alasan pembenaran, dan

juga fokus serta integrasi bagi perbaikan yang berkesinambungan, rekayasa ulang

dan program perubahan. BSC juga memungkinkan sebuah perusahaan untuk

mengintegrasikan perencanaan strategis dengan proses penganggaran tahunan.

Perencanaan dan proses manajemen penetapan sasaran memungkinkan

perusahaan untuk mengukur hasil jangka panjang yang ingin dicapai,

mengidentifikasi mekanisme dan mengusahakan sumber daya untuk mencapai

hasil tersebut, dan menetapkan tonggak-tonggak jangka pendek bagi ukuran

finansial dan nonfinansial scorecard.

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis

Proses manajemen yang terakhir menyertakan BSC dalam suatu kerangka

kerja pembelajaran strategi. Proses ini adalah yang paling inovatif dan merupakan



aspek paling penting dari seluruh proses manajemen scorecard, juga memberikan

kapabilitas bagi pembelajaran perusahaan pada tingkat eksekutif. BSC

memungkinkan manajer memantau dan menyesuaikan pelaksanaan strategi, dan

jika perlu, membuat perubahan-perubahan mendasar terhadap strategi itu sendiri.

Dengan demikian tonggak-tonggak jangka pendek yang ditetapkan untuk ukuran

finansial maupun untuk ukuran BSC lainnya, tinjauan manajemen bulanan atau

kuartalan masih tetap dapat memeriksa berbagai hasil finansial. Tapi yang lebih

penting lagi mereka dapat memeriksa dengan cermat apakah unit bisnis telah

mencapai sasarannya bagi pelanggan, proses internal dan inovasi, dan untuk para

pekerja, sistem serta prosedur. Tinjauan ulang dan penyesuaian bergeser dari

peninjauan terhadap waktu yang lalu menjadi mempelajari masa depan. Para

manajer bukan hanya membahas bagaimana hasil masa lalu dicapai tapi juga

membahas apakah harapan mereka untuk masa yang akan datang masih tetap

berada di dalam jalur.

Proses pembelajaran strategis terdiri dari :

1. Klarifikasi visi bersama yang hendak dicapai oleh seluruh organisasi.

2. Memobilisasi semua individu untuk bertindak menuju tercapainya

tujuan perusahaan.

3. Mendefinisikan tujuan kinerja spesifik dan kuantitatif bagi organisasi

bagi seperangkat hasil dan faktor pendorong kinerja yang seimbang.

BSC yang disusun secara tepat mengartikulasikan teori yang mendasari

aktivitas perusahaan. Scorecard seharusnya didasarkan pada serangkaian

hubungan sebab akibat yang timbul dari strategi, yang meliputi antara lain

estimasi waktu tanggap dan basarnya keterkaitan diantara berbagai ukuran

scorecard. Jika faktor pendorong kinerja, seperti pelatihan ulang para pekerja,

sistem informasi, pengembangan produk dan jasa baru telah diusahakan oleh para

pekerja dan manajer perusahaan, maka kegagalan untuk mencapai hasil yang

diharapkan, misalnya penjualan yang lebih tinggi atau bertambahnya produk yang

terjual untuk setiap pelanggan, menandakan bahwa teori yang terkandung dalam

strategi tidak valid. Proses pembelajaran strategis mendorong proses penetapan



visi dan strategi baru di mana tujuan dalam berbagai perspektif ditinjau ulang,

diperbarui dan diganti agar sesuai dengan pandangan terkini mengenai hasil

strategis dan pendorong kinerja yang dibutuhkan untuk periode mendatang.


