
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manfaat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007;566) pengertian manfaat 

adalah “guna-faedah”.

Dengan demikian manfaat adalah upaya atau cara untuk membuat sesuatu 

yang telah ada atau telah berjalan menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

2.2 Balanced Scorecard

2.2.1 Konsep Balanced Scorecard

Konsep  balanced  scorecard berkembang  sejalan  dengan  perkembangan 

implementasi konsep tersebut. Menurut Kaplan dan Norton yang diterjemahkan 

oleh Peter R. Yosi (2000:20), Balanced Scorecard terdiri dari dua kata: 

“(1)  kartu  Skor  (Scorecard)  dan  (2)  Berimbang  (balanced).  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. Melalui kartu skor, skor yang 
hendak diwujudkan personel  di  masa  depan dibandingkan dengan hasil 
kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan 
evaluasi  atas  kinerja  personel  yang bersangkutan.  Kata  berimbang 
dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel  diukur  secara 
berimbang dari  dua aspek :  keuangan dan nonkeuangan, jangka pendek 
dan jangka panjang, intern dan ekstern.” 

2.2.2 Perspektif Balanced Scorecard

Kaplan  dan  Norton  yang  diterjemahkan  oleh  Peter  R.  Yosi  (2000:42) 

membagi Balanced Scorecard ke dalam empat perspektif, yaitu:

“1. Perspektif Keuangan
2. Perspektif Pelanggan
3. Perspektif Proses Bisnis Internal
4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran”.



Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perspektif Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan 

pelaksanaan  strategi  memberikan  perbaikan  yang  mendasar  bagi  keuntungan 

perusahaan  dengan  mempertimbangkan  adanya  tahapan  dari  siklus  kehidupan 

bisnis.  Tiap  tahapan  memiliki  sasaran  yang  berbeda,  sehingga  penekanan 

pengukurannya pun berbeda.

Kaplan dan Norton (2000:42) membagi siklus hidup bisnis menjadi tiga 

tahap: “Bertumbuh (growth), bertahan (sustain), dan menuai (harvest).” 

a. Growth (Pertumbuhan)

Tahap ini merupakan tahap awal dalam siklus hidup perusahaan. Dalam tahap 

ini  perusahaan  umumnya  memiliki  barang  atau  jasa  yang  mempunyai 

pertumbuhan potensial yang signifikan, namun dapat beroperasi dengan cash 

flow yang  negatif  dan  tingkat  pengembalian  investasi  masih  rendah.  Oleh 

karena itu tujuan keuangan yang paling cocok untuk tahap ini adalah seberapa 

besar  tingkat  pertumbuhan  pendapatan  atau  penjualan  dalam segmen  pasar 

yang telah ditargetkan.

b. Sustain (Bertahan)

Pada  tahap  ini  perusahaan  berupaya  untuk  mempertahankan  pangsa  pasar 

yang dimilikinya, sehingga semua aktivitas ditujukan untuk menyempurnakan 

kekurangan-kekurangan yang ada. Investasi dan reinvestasi dilakukan dengan 

mengisyaratkan tingkat pengembalian yang terbaik. Investasi yang dilakukan 

umumnya  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  penyempurnaan  proses 

operasional secara konsisten. Pada tahap ini sasaran keuangan lebih diarahkan 

pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan, sehingga 

tolok ukur yang umumnya  dipakai  adalah besarnya  pendapatan operasional 

(operating income), besarnya laba kotor (gross profit), tingkat pengembalian 

investasi  (return  on  investment),  tingkat  pengembalian  modal  (return  on 

capital), atau besarnya nilai tambah ekonomis (EVA).



c. Harvest (Memanen)

Tahap harvest merupakan suatu tahap dimana perusahaan telah mencapai titik 

jenuh atas  barang  dan  jasa  yang  dihasilkannya.  Perhatian  dipusatkan  pada 

upaya  meningkatkan  efisiensi  untuk memaksimalkan arus kas sebagai  hasil 

atas investasi yang telah dilakukan. Perusahaan tidak lagi melakukan investasi 

lebih jauh, sehingga dalam tahap ini besarnya arus kas masuk dari kegiatan 

operasional  dan tingkat  penurunan modal  kerja  (reduction  rate  in  working 

capital) dijadikan sebagai tolok ukur kinerja finansial perusahaan.

Menurut  Kaplan  dan  Norton  yang  diterjemahkan  oleh  Peter  R.  Yosi 

(2000;44)  bahwa untuk setiap strategi  pertumbuhan,  bertahan,  dan menuai  ada 

tiga tema keuangan yang dapat mendorong penetapan strategi bisnis, yaitu:

“a. Bauran dan pertumbuhan pendapatan

b. Penghematan biaya/peningkatan produktivitas

c. Pemanfaatan aktiva/strategi investasi”

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bauran dan pertumbuhan pendapatan

Pertumbuhan pendapatan adalah peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. 

Ukuran  pertumbuhan  pendapatan  yang  umum  digunakan  adalah  tingkat 

pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar untuk wilayah, pasar, dan sasaran. 

Ukuran ini terdiri dari:

- Produk  baru;  ukuran  yang  umum  untuk  tujuan  ini  adalah  persentase 

pendapatan  produk  dan  jasa  baru  yang  diperkenalkan  dalam  periode 

tertentu, misal dua sampai tiga tahun.

- Aplikasi  baru;  menuntut  agar  perusahaan  yang  bersangkutan  mampu 

menunjukkan efektivitas aplikasi baru tersebut.

- Pelanggan dan pasar baru; peningkatan pangsa pasar pada segmen pasar 

sasaran memungkinkan unit bisnis mengkaji apakah pertumbuhan pangsa 

pasarnya berasal dari usaha peningkatan penawaran yang kompetitif atau 

hanya berasal dari pertumbuhan ukuran pasar keseluruhan.



- Hubungan  baru;  beberapa  perusahaan  berusaha  menciptakan  sinergi 

diantara  unit  bisnis  strategis  untuk  bekerja  sama  dalam  pengembangan 

produk atau penjualan proyek baru kepada pelanggan.

- Bauran produk dan jasa baru;  gagasan ini  diperluas  dengan peningkatan 

pendapatan yang diperoleh dengan mengubah bauran produk dan jasa.

- Strategi penetapan harga baru; pertumbuhan pendapatan sebuah unit bisnis, 

terutama  dalam  tahap  pertumbuhan  dapat  diwujudkan  dengan  kenaikan 

harga  produk,  jasa,  dan  jumlah  pelanggan  jika  pendapatan  tidak  cukup 

untuk menutup biaya yang dikeluarkan perusahaan.

b. Penurunan biaya / peningkatan produktivitas

Penurunan diperhitungkan untuk biaya-biaya yang bersifat variabel dan non 

variabel. Penurunan biaya/peningkatan produktivitas terdiri dari:

- Meningkatkan produktivitas pendapatan

Tujuan produktivitas bagi perusahaan yang berada pada tahap pertumbuhan 

harus  berfokus  kepada  peningkatan  pendapatan,  misalnya  pendapatan 

pekerja;  untuk  memacu  pergeseran  ke  arah  penciptaan  produk  dan  jasa 

yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi dan peningkatan kualitas sumber 

daya fisik insani perusahaan.

- Mengurangi biaya satuan

Rasio  profitabilitas  dan tingkat pengembalian; investasi yang lebih tinggi 

dapat  dihasilkan  melalui  pencapaian  tingkat  biaya  yang  bersaing, 

peningkatan margin  operasi  dan pemantauan besarnya  pengeluaran tidak 

langsung.  Tujuan  penghematan  biaya  adalah  pengurangan  biaya  satuan 

dalam melaksanakan pekerjaan atau menghasilkan produk.

- Meningkatkan bauran saluran

Metode  peningkatan  biaya  yang  sangat  menjanjikan  adalah  dengan 

memindahkan pelanggan dan pemasok dari saluran proses secara manual 

yang berbiaya tinggi kepada saluran elektronik berbiaya rendah.

- Mengurangi biaya operasi

Ukuran ini membutuhkan analisis kuantifikasi  output yang dihasilkan dan 

kemudian menurunkan ukuran-ukuran jumlah dan mutu output



c. Strategi pemanfaatan aktiva/investasi

Untuk meningkatkan pemanfaatan aktiva/investasi, di dalam penilaian kinerja 

manajemen ditinjau dari perspektif keuangan menggunakan ukuran return on 

investment.  Rasio  ini  dimaksudkan  untuk  mengukurkan  kemampuan 

perusahaan  dengan  keseluruhan  dana  yang  ditanamkan  dalam  aktiva  yang 

digunakan dalam operasinya untuk menghasilkan keuntungan.

2. Perspektif Pelanggan

Pelanggan  adalah  sumber  keuangan  bagi  sebuah  perusahaan  dalam 

mencapai tujuan keuangannya. Pada saat merumuskan perspektif pelanggan, para 

manajer  harus  memiliki  gagasan  yang  jelas  tentang  segmen  pelanggan  dan 

segmen bisnis sasaran, dan memilih serangkaian pengukuran hasil utama, yaitu:

a. Pangsa pasar; mengukur seberapa besar proporsi segmen pasar tertentu yang 

dikuasai oleh perusahaan yang dinyatakan dalam jumlah pelanggan,  jumlah 

penjualan atau volume unit yang dijual.

b. Retensi  pelanggan;  mengukur  tingkat  di  mana  perusahaan  dapat 

mempertahankan hubungan dengan konsumen.

c. Akuisisi  pelanggan;  mengukur  tingkat  di  mana  suatu  unit  bisnis  mampu 

menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. 

d. Kepuasan pelanggan; menilai tingkat kepuasan atas kriteria kinerja tertentu di 

dalam proposisi nilai.   

e. Profitabilitas  pelanggan;  mengukur  keuntungan  bersih  yang  diperoleh  dari 

pelanggan  atau  segmen  tertentu  setelah  menghitung  berbagai  pengeluaran 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut.  

Para  manajer  harus  juga  mengenali  apa  yang  dinilai  tinggi  oleh  para 

pelanggan segmen sasaran dan memilih proposisi nilai apa yang akan diberikan, 

kemudian dapat memilih tujuan dan ukuran dari tiga kelompok atribut, yang jika 

memuaskan memungkinkan perusahaan mempertahankan dan memperluas bisnis 

dengan  pelanggan  sasaran.  Menurut  Kaplan  dan  Norton  yang  dialihbahasakan 

oleh Peter R. Yosi (2000;64), ketiga kelompok atribut tersebut adalah:



“a. Atribut produk dan jasa

b. Hubungan pelanggan

c. Citra dan reputasi”

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Atribut produk dan jasa

Meliputi  fungsi  dari  produk atau  jasa,  harga,  dan  kualitas.  Dalam hal  ini, 

preferensi  pelanggan  bisa  berbeda-beda.  Sebagai  contoh,  dari  tolok  ukur 

atribut produk adalah tingkat harga eceran relatif; tingkat daya guna produk; 

tingkat  pengembalian  produk  oleh  pelanggan  sebagai  akibat  ketidak-

sempurnaan proses produksi; kemampuan sumber daya manusia serta tingkat 

efisiensi produksi.

b. Hubungan pelanggan

Menyangkut  perasaan  pelanggan  terhadap  proses  pembelian,  yang  bisa 

dipengaruhi  oleh tingkat  responsibilitas  dan komitmen perusahaan terhadap 

pelanggan.  Tolok  ukur  yang  digunakan,  misalnya  tingkat  fleksibilitas 

perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggannya, tingkat 

ketersediaan  produk  yang  diinginkan  dan  dibutuhkan  para  pelanggan, 

penampilan fisik dan mutu pelayanan yang diberikan, serta penampilan fisik 

fasilitas penjualan (kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan keserasian)

c. Citra dan reputasi

Citra  dan  reputasi  perusahaan  beserta  produk-produknya  adalah  penting  di 

mata  pelanggan  dan  masyarakat  konsumen.  Citra  dan  reputasi  perusahaan 

menggambarkan  faktor-faktor  intangible  yang  menarik  konsumen  untuk 

berhubungan  dengan  perusahaan.  Membangun  image  dan  reputasi  dapat 

dilakukan melalui iklan, dan menjaga kualitas seperti apa yan telah dijanjikan. 

Dengan menyeleksi tujuan dan ukuran di ketiga kelompok atribut ini, para 

manajer  dapat  memfokuskan  perusahaan  kepada  penyampaian  proposisi  nilai 

yang istimewa kepada segmen pelanggan sasaran.



3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Dalam perspektif  proses  bisnis  internal,  para  manajer  mengidentifikasi 

berbagai proses penting yang harus dikuasai perusahaan dengan baik agar mampu 

memenuhi tujuan para pemegang saham dan segmen pelanggan sasaran. 

Analisis proses bisnis internal perusahaan dilakukan dengan menggunakan 

analisis  value-chain. Manajemen  mengidentifikasi  proses  bisnis  internal  yang 

kritis  yang  harus  diunggulkan  perusahaan.  Scorecard  dalam  perspektif  ini 

memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan 

dan apakah produk dan atau jasa mereka  sesuai  dengan spesifikasi  pelanggan. 

Proses  bisnis  internal  akan  mengukur  proses  pembuatan/pelaksana  pekerjaan 

(jumlah  produk  yang  rusak,  waktu  proses  produksi,  biaya  proses), 

deliver/penyampaian (persen penyampaian yang tepat  waktu,  persen kerusakan, 

jumlah barang yang habis), service (tingkat kepuasan rata-rata, jumlah pelanggan 

yang meminta kembali pengiriman barang dalam tiga bulan, jumlah barang yang 

tidak meminta dikirim barang dalam satu tahun).

Adapun menurut  Kaplan  dan Norton yang  diterjemahkan oleh  Peter  R. 

Yosi (2000;83), proses bisnis internal ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Proses inovasi

Proses  inovasi  dapat  digambarkan  sebagai  gelombang  besar  dalam  proses 

penciptaan  nilai  dimana  perusahaan  pertama  kali  mengidentifikasi  atau 

mencari pasar baru, pelanggan baru,, dan kebutuhan pelanggan yang tampak 

maupun  yang  masih  terpendam.  Proses  inovasi  meliputi  dua  tahap.  Tahap 

pertama,  manajer  melakukan  riset  pasar  untuk  mengetahui  besarnya  pasar, 

sifat preferensi pelanggan, dan perkiraan harga yang tepat atas produk dan jasa 

yang  akan  diluncurkan.  Dalam  tahap  kedua,  informasi  tentang  pasar  dan 

pelanggan  memberikan  masukan  kepada  proses  perancangan  dan 

pengembangan  produk  atau  jasa.  Tim-tim  riset  dan  pengembangan 

perusahaan, dalam tahap ini:

1) Melakukan riset dasar untuk mengembangkan secara radikal produk dan 

jasa baru untuk menggambarkan nilai pada para pelanggan.



2) Melakukan  riset  terapan  untuk  memanfaatkan  teknologi  yang  tersedia 

untuk generasi produk dan jasa berikutnya.

3) Mengusahakan  pengembangan  yang  difokuskan  untuk  dapat  membawa 

produk dan jasa ke pasar.

Tolok ukur yang dapat digunakan pada proses inovasi ini diantaranya:

1) Banyaknya  produk baru yang  berhasil  dikembangkan secara relatif  jika 

dibandingkan dengan  para pesaing dan target perusahaan.

2) Besarnya penjualan produk-produk baru yang berhasil dikembangkan.

3) Lama waktu yang dibutuhkan untuk berhasil menjual produk baru.

4) Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menegembangkan produk-produk 

baru  secara  relatif  dibandingkan  dengan  para  pesaing  dan  target 

perusahaan.

b. Proses Operasi

Proses  operasi  dimulai  dari  penerimaan  pesanan pelanggan  sampai  dengan 

pengiriman  produk  atau  jasa  kepada  pelanggan.  Penekanan  pada  proses 

operasi adalah efisiensi, konsistensi, dan pengiriman tepat waktu dari produk 

dan  pelayanan  kepada  pelanggan  yang  ada.  Proses  operasi  dimonitor  dan 

dikontrol  melalui  pengukuran-pengukuran  keuangan seperti  biaya  standard, 

anggaran, dan varian-varian lain seperti harga beli serta dapat dilakukan pula 

pengukuran bagi pelanggan seperi menawarkan kinerja produk atau jasa yang 

unik (yang dapat diukur melaui ketepatan, kecepatan,  ukuran, charity) yang 

memungkinkan perolehan laba yang tinggi.

c. Proses Pelayanan Purna Jual

Proses  ini  merupakan  jasa  pelayanan  pada  pelanggan  setelah  penjualan 

produk/jasa  dilakukan.  Aktivitas  yang  terjadi  dalam tahapan  ini,  misalnya, 

penanganan garansi  dan perbaikan penanganan atas  barang yang rusak dan 

yang  dikembalikan  serta  pemrosesan  pembayaran  pelanggan.  Perusahaan 

dapat  mengukur  apakah  upayanya  dalam  pelayanan  purna  jual  ini  telah 

memenuhi harapan pelanggan dengan menggunakan tolok ukur yang bersifat 

kualitas, biaya, dan waktu. Untuk siklus waktu, perusahan dapat menggunakan 

pengukuran  waktu  dari  saat  keluhan  pelanggan  diterima  hingga  keluhan 

tersebut diselesaikan. 



4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Tujuan  di  dalam  perspektif  pembelajaran  dan  pertumbuhan  adalah 

menyediakan  infrastruktur  yang  memungkinkan  tujuan  ambisius  dalam  tiga 

perspektif  lainnya  dapat  dicapai.  Tujuan  dalam  perspektif  pembelajaran  dan 

pertumbuhan merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa 

dalam tiga perspektif scorecard.

Menurut  Kaplan  dan  Norton  yang  diterjemahkan  oleh  Peter  R.  Yosi 

(2000:110) faktor  enabler  bagi pembelajaran dan pertumbuhan terutama berasal 

dari tiga sumber, yaitu:

“a. Kemampuan karyawan,

b. Kemampuan sistem informasi,

  c. Motivasi, Pemberdayaan, dan Keselarasan”.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kemampuan Karyawan

Tiga tolok ukur karyawan yang utama terdiri atas:

1) Kepuasan karyawan

Tujuan  kepuasan  karyawan  adalah  adanya  pengakuan  atas  moral  dan 

semua  pekerjaan  karyawan.  Karyawan  yang  merasa  puas  merupakan 

kondisi awal untuk peningkatan produktivitas, tanggung jawab, kualitas, 

serta pelayanan pelanggan.

Dalam  proses  implementasi  balanced  scorecard  diketahui  bahwa 

karyawan  adalah  yang  menempati  nilai  tertinggi  untuk  pencapaian 

pelanggan.  Sehingga  bagi  perusahaan  yang  ingin  mencapai  tingkat 

kepuasan  pelanggan  yang  tinggi,  mereka  dapat  melayani  pelanggan 

dengan karyawan yang puas.Untuk bisnis jasa, moral karyawan sangatlah 

penting, dimana dengan gaji dan keterampilan rendah mereka berinteraksi 

langsung dengan pelanggan.

Untuk  mengetahui  kepuasan  karyawan,  perusahaan  perlu  melakukan 

survey terhadap karyawan secara teratur. Beberapa elemen yang dijadikan 

survey kepuasan karyawan antara lain:



- Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

- Penghargaan atas terselesaikannya tugas dengan baik

- Memberikan  informasi  memadai  untuk  melakukan  pekerjaan  dengan 

baik.

- Dorongan untuk menjadi kreatif dan menggunakan inisiatif.

- Tingkat dukungan dari fungsi staff.

- Kepuasan semua dengan perusahaan.

2) Retensi pekerja/karyawan

Retensi  pekerja  adalah  kemampuan  perusahaan  untuk  mempertahankan 

pekerja-pekerja  terbaiknya  untuk  terus  berada  dalam  organisasinya. 

Perusahaan  yang  telah  melakukan  investasi  dalam  sumber  daya 

manuasianya akan sia-sia apabila tidak dapat mempertahankan karyawan 

untuk seterusnya berada dalam organisasi.

3) Produktivitas karyawan

Produktivitas karyawan adalah hasil pengukuran atas dampak agregat dari 

penambahan  keterampilan  dan  moral  karyawan,  inovasi,  penambahan 

proses internal dan memuaskan kepuasan pelanggan.

Ukuran  produktivitas  yang  sederhana  adalah  pendapatan  tiap-tiap 

karyawan.  Pengukuran  ini  mewakili  beberapa  output  yang  dapat 

dihasilkan  tiap-tiap  karyawan..  Pendapatan  per  karyawan  merupakan 

pengukuran  produktivitas  yang  mudah  dan  sederhana  untuk  dipahami. 

Akan tetapi, memiliki keterbatasan, khususnya dalam kondisi banyaknya 

tekanan untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan.

b. Kemampuan  Sistem Informasi

Motivasi  dan  keterampilan  pegawai  saja  tidak  cukup  untuk  menunjang 

pencapaian  tujuan  bisnis  internal  apabila  tidak  didukung  informasi  yang 

memadai.  Pegawai  bidang  operasional  memerlukan  informasi  yang  tepat 

waktu, cepat, dan akurat sebagai umpan balik atas produk yang dihasilkannya 

atau  jasa  yang  diberikannnya.  Hanya  dengan  mendapatkan  umpan  balik, 

karyawan  dapat  mendukung  kemajuan  program  dimana  mereka  secara 

sistematis  menghapuskan  kerusakan  dan  mengendalikan  kelebihan  biaya, 

waktu, serta memboroskan sistem produksi.



Sistem  informasi  yang  bermutu  yaitu  permintaan  bagi  karyawan  untuk 

memajukan proses, berkelanjutan melalui usaha TQM atau tidak berkelanjutan 

melalui  proses  mendesain  ulang  dan  proyek  reengineering.  Mengukur 

tersedianya strategi informasi dapat diprosentasikan dari proses kualitas tepat 

waktu, siklus waktu, serta pertemuan pelanggan dan karyawan yang memiliki 

akses langsung mengenai informasi tentang pelanggan 

c. Motivasi, Pemberdayaan, dan Keselarasan

Pegawai  yang  sempurna  dengan  informasi  yang  memadai  tidak  akan 

memberikan  kontribusi  pada  keberhasilan  usaha  apabila  mereka  tidak 

dimotivasi  untuk  bertindak  selaras  dengan  tujuan  perusahaan  atau  apabila 

mereka tidak diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan.

Salah  satu  cara  yang  sederhana  biasa  digunakan  adalah  mengukur  jumlah 

inisiatif  tiap-tiap  karyawan.  Hal  ini  mengukur  partisipasi  karyawan  dalam 

memajukan  penampilan  perusahaan,  yang  dapat  dijadikan  pelengkap 

pengukuran antara lain: jumlah saran yang diterapkan, kualitas atas saran yang 

dibuat, komunikasi pada angkatan kerja sehingga saran bernilai dan diterima 

secara bersungguh-sungguh.

Idealnya  suatu organisasi  tidak hanya  mempertahankan kinerja relatif  yang 

ada, tetapi akan memperbaiki kinerjanya secara terus-menerus. Perbaikan itu 

akan tercapai apabila perusahaan melibatkan karyawan yang langsung terkait 

dalam bisnis internal

2.2.3 Manfaat Aplikasi Balanced Scorecard

Aplikasi balanced scorecard memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memungkinkan perusahaan untuk terus memantau hasil-hasil  dalam bidang 

keuangan  yang  dicapainya,  dengan  tetap  memantau  perkembangan  dalam 

membangun  keunggulan  kompetitif  dan  meningkatkan  nilai  aktiva  tak 

berwujud yang dibutuhkan bagi masa depan perusahaan.

2. Menjaga agar tidak timbul  pandangan yang sempit  atas  kinerja perusahaan 

yang  akan  terjadi  apabila  hanya  digunakan  tolok  ukur  tunggal  dalam 

memotivasi dan mengevaluasi kinerja unit bisnis.



2.2.4 Proses Aplikasi Balanced Scorecard dan Pihak-pihak yang Berperan

2.2.4.1 Proses Aplikasi Balanced Scorecard

Menurut  Kaplan  dan  Norton  yang  diterjemahkan  oleh  Peter  R.  Yosi 

(2000;262)  bahwa  organisasi  yang  telah  mengaplikasikan  balanced  scorecard 

dilakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Define the Measurement Architecture, tahap ini merupakan tahap awal dalam 

pengaplikasian scorecard dimana para tim eksekutif senior atau biasa disebut 

arsitek  harus  menentukan  scorecard unit  bisnis  yang  akan  sesuai  dengan 

scorecard tingkat pusat. Proses scorecard awal akan berhasil dengan baik di 

dalam  sebuah  unit  bisnis  strategis  yang  telah  melaksanakan  aktivitas  dari 

keseluruhan  rantai  nilai  (value  chain),  yaitu  inovasi,  operasi,  pemasaran, 

penjualan, dan pelayanan. Setelah unit bisnis strategis ditentukan dan dipilih, 

tim arsitek harus mempelajari  keterkaitan  antar  SBU dan juga antar  divisi. 

Pengetahuan  tentang  hal-hal  tersebut  penting  untuk  menentukan  proses 

pengembangan Scorecard yang tujuan dan ukurannya selaras.

2. Build the Consensus Around Strategic  Objectives,  tahap selanjutnya  adalah 

arsitek mensosialisasikan berbagai latar belakang balanced scorecard maupun 

dokumen  internal  mengenai  visi,  misi,  dan  strategi  perusahaan.  Selain  itu 

arsitek juga harus memperoleh informasi tentang lingkungan industri, ukuran 

dan  pertumbuhan  pasar,  informasi  para  pesaing,  preferensi  pelanggan,  dan 

perkembangan teknologi. Bahan-bahan ini diberikan kepada setiap manajemen 

senior di unit bisnis, lalu arsitek menunjukkan perspektif-perspektif yang akan 

digunakan oleh perusahaan sebagai pengukuran kinerja dan mengidentifikasi 

tiga sampai empat tujuan strategis untuk setiap perspektif.

3. Select and Design Measure, pada tahap ini arsitek bekerja sama dengan pihak-

pihak manajemen untuk mengidentifikasi  berbagai ukuran yang paling baik 

untuk dijadikan sebagai  tolok ukur kinerja dari  berbagai  strategi  perspektif 

yang  telah  ditetapkan  dan  untuk  setiap  ukuran  yang  diusulkan  harus 

diidentifikasi sumber informasinya serta tindakan yang mungkin dibutuhkan 

untuk membuat informasi tersebut dapat diakses. 



4. Build  the  Implementation  Plan,  tahap  selanjutnya  yaitu  komunikasikan 

balanced scorecard ke seluruh perusahaan dan mendorong serta memfasilitasi 

pengembangan pelaksanaan Balanced Scorecard sampai tingkat divisi. Proses 

ini  akan  menghasilkan  sebuah  sistem  informasi  eksekutif  baru  yang 

menghubungkan  informasi  unit  bisnis  tingkat  atas  dengan  kegiatan 

operasional tingkat bawah.

2.2.4.2 Pihak-pihak yang Berperan dalam Pelaksanaan Balanced Scorecard

Pihak-pihak  yang  diperlukan  dalam  pembangunan  sebuah  Balanced 

Scorecard menurut Kaplan dan Norton yang dialihbahasakan oleh Peter R. Yosi 

(2000;262) sebagai berikut:

“(1) Architect, (2) Change Agent, (3) The Communicator”

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Architect, biasanya merupakan senior staf manajemen di organisasi, seperti:

- Vice President of Strategik Planning and Bussiness Development

- Vice President of Quality Management

- Vice President of Finance or Divisional Controller

2. Change Agent, merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung pada CEO 

karena  merekalah  yang  berperan  sebagai  kepala  staf  yang  memandu 

pengembangan sistem manajemen baru pada periode dua sampai dengan tiga 

tahun selama proses manajemen baru yang dipicu oleh penerapan  balanced 

scorecard.

3. The  Communicator,  merupakan  pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk 

memberikan penjelasan dan dukungan pada segenap anggota organisasi dari 

tingkat yang paling senior hingga para pegawai.

2.2.5 Keunggulan Balanced Scorecard

Balanced  scorecard memiliki  keunggulan  yang  menjadikan  sistem 

manajemen  strategik  sekarang  berbeda  secara  signifikan  dengan  sistem 

manajemen  strategik  dalam  manajemen  tradisional.  Manajemen  strategik 



tradisional hanya berfokus ke sasaran-sasaran yang bersifat keuangan, sedangkan 

sistem  manajemen  strategik  kontemporer  mencakup  perspektif  yang  luas: 

keuangan, pelanggan, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

Menurut  Mulyadi (2005:11) keunggulan pendekatan  Balanced Scorecard 

dalam sistem perencanaan strategik adalah:

“Mampu  menghasilkan  rencana  strategik  yang  memiliki  karakteristik-

karakteristik:  (1)  Komprehensif,  (2)  Koheren,  (3)  Berimbang,  (4) 

Terukur”.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komprehensif

Balanced scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan 

strategik,  dari  yang  sebelumnya  hanya  terbatas  pada  perspektif  keuangan, 

meluas  ketiga  perspektif  yang  lain:  pelanggan, proses  bisnis  internal,  serta 

pembelajaran  dan  pertumbuhan.  Perluasan  perspektif  rencana  strategik  ke 

perspektif  nonkeuangan tersebut menghasilkan manfaat sebagai berikut:

a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipatganda dan berkesinambungan.

b. Memampukan  organisasi  untuk  memasuki  lingkungan  bisnis  yang 

kompleks.

2. Koheren

Balanced  scorecard  mewajibkan  personel  untuk  membangun  hubungan 

sebab-akibat  (causal-relationship)  di  antara  berbagai  sasaran strategik  yang 

dihasilkan  dalam  perencanaan  strategik.  Setiap  sasaran  strategik  yang 

ditetapkan dalam perspektif nonkeuangan harus mempunyai hubungan kausal 

dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

3. Berimbang

Keseimbangan  sasaran  strategik  yang  dihasilkan  oleh  sistem  perencanaan 

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan.



4. Terukur

Balanced  scorecard mengukur  sasaran-sasaran  strategik  yang  sulit  untuk 

diukur.  Sasaran-sasaran  strategik  di  perspektif  pelanggan,  proses  bisnis 

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak 

mudah  diukur,  namun  dalam  pendekatan  Balanced  scorecard,  sasaran  di 

ketiga  perspektif  nonkeuangan  tersebut  ditentukan  ukurannya  agar  dapat 

dikelola, sehingga dapat diwujudkan. 

2.3 Manajemen Strategik

2.3.1 Pengertian Manajemen Strategik

Menurut  Fred  R.  David  yang  diterjemahkan  oleh  Paulyn  Sulistio  dan 

Harryadin Mahardika (2006;5)  pengertian manajemen strategik sebagai berikut:

“Manajemen  strategik  adalah  seni  dan  ilmu  untuk  memformulasi, 

mengimplementasi,  dan  mengevaluasi  keputusan  lintas  fungsi  yang 

memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategik terdiri 

atas tiga proses:

1. Formulasi  strategi,  yang  meliputi  pengembangan  misi  dan  tujuan  jangka 

panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan 

kelemahan  perusahaan,  pengembangan  alternatif-alternatif  strategi  dan 

penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi.

2. Implementasi  Strategi,  meliputi  penentuan  sasaran-sasaran  operasional 

tahunan,  kebijakan  perusahaan,  memotivasi  karyawan  dan  mengalokasikan 

sumber-sumber  daya  agar  strategi  yang  telah  ditetapkan  dapat 

diimplementasikan.

3. Evaluasi/kontrol  strategi,  mencakup  usaha-usaha  untuk  memonitor  seluruh 

hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja 

individu  dan  perusahaan  serta  mengambil  langkah-langkah  perbaikan  jika 

diperlukan.



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

langkah utama dalam menciptakan masa depan perusahaan:

“1. Perencanaan laba jangka panjang (long-range profit planning),  yang 
terdiri dari tiga langkah penting sebagai berikut:
- Perumusan strategi (strategy formulation)
- Perencanaan strategik (strategic planning)
- Penyusunan program (programming)

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

Tahap  perencanaan  laba  jangka  panjang  digunakan  untuk  memotivasi 

personel perusahaan untuk berpikir strategik. Hal-hal yang bersifat mendasar dan 

berdampak jangka panjang dirumuskan dalam tahap perumusan strategi.  Dalam 

tahap  perumusan  strategi,  hasil  trendwatching terhadap lingkungan  makro  dan 

lingkungan industri  digunakan sebagai basis  untuk melakukan SWOT  analysis  

(strengths, weaknesses,  opportunities,  and  threats  analysis). SWOT  analysis 

digunakan sebagai basis untuk merumuskan misi, visi, tujuan (goals), keyakinan 

dasar, nilai dasar, dan strategi. Dalam tahap perencanaan strategik, strategi yang 

telah  dipilih  untuk  mewujudkan  tujuan  dan  visi  organisasi  kemudian 

diterjemahkan  ke  dalam sasaran-sasaran  strategik  (strategik  objectives)  beserta 

inisiatif strategik untuk mewujudkan berbagai sasaran tersebut. Dalam tahap ini 

perumusan  strategi  dan  perencanaan  strategik,  output yang  dihasilkan  masih 

bersifat kualitatif.  Dalam penyusunan program, berbagai inisiatif  strategik yang 

telah diplih dalam perencanaan strategik kemudian dijabarkan ke dalam program-

program jangka panjang untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik yang telah 

ditetapkan beserta taksiran sumberdaya yang diperlukan untuk dan akan diperoleh 

dari pelaksanaan program tersebut. 

Tahap  perencanaan  laba  jangka  pendek  digunakan  untuk  menjabarkan 

program  jangka  panjang  ke  dalam  rencana  laba  jangka  pendek  (anggaran). 

Rencana  laba  jangka pendek kemudian  diimplementasikan  dan dipantau  untuk 

me-review kemajuan  yang  dicapai  dalam  pengimplementasian  anggaran  dan 

program.



Menurut Mulyadi (2005:32), pengertian 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 pengertian tersebut terdapat empat frasa penting berikut ini:

1. Manajemen Strategik Merupakan Suatu Proses

Manajemen  strategik  merupakan  suatu  proses  yang  berjalan  secara  terus 

menerus  sepanjang  perjalanan  organisasi  dalam  mewujudkan  visinya. 

Manajemen  strategik  menghasilkan  suatu  peta  perjalanan  bisnis  yang 

senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi 

oleh  organisasi.  Berdasarkan  peta  perjalanan  inilah,  pengelolaan  organisasi 

dilaksanakan,  sehingga  keberhasilan  organisasi  sangat  ditentukan  oleh 

seberapa akurat peta perjalanan tersebut mencerminkan  territorial bisnis yang 

digambarkan dalam peta.

2. Proses Digunakan Untuk Merumuskan dan Mengimplementasikan Strategi.

Manajemen  strategik  mencakup  dua  proses  utama:  perumusan  strategi  dan 

pengimplementasian strategi. 

3. Strategi digunakan  Dalam  Penyediaan  Customer  Value terbaik  untuk 

mewujudkan visi organisasi.

Manajemen perusahaan perlu memfokuskan strateginya ke penyediaan  value 

terbaik bagi pemuasan kebutuhan  customer. Untuk mampu mempertahankan 

kelangsungan  hidupnya,  perusahaan  harus  mampu  berbeda  (distinct)  dari 

pesaing.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  harus  mampu  menghasilkan  value 

terbaik bagi customer, agar produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan 

dipilih oleh customer.

4. Manajer dan karyawan adalah pelaku manajemen strategik.

Di dalam manajemen tradisional, manajemen strategik merupakan tanggung 

jawab  manajemen  puncak.  Dengan  semakin  ekstensifnya  pemanfaatan 

teknologi informasi dalam bisnis, organisasi bergeser dari leadership from the  

top  ke  responsibility-based  organization –  organisasi  yang  seluruh 



karyawannya  bertanggung  jawab  atas  jalannya  organisasi.  Information 

sharing memungkinkan karyawan melakukan akses ke pusat informasi  dan 

pemberdayaan karyawan memungkinkan karyawan melakukan pengambilan 

keputusan yang bersifat strategik. 

2.3.2 Pelaku Manajemen Strategik

Menurut Fred R. David yang diterjemahkan oleh Paulyn Sulistio (2006;12) 

penyusun strategi (strategist) adalah:

“Individu yang paling bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan 

organisasi”.

Pelaku manajemen strategik adalah pihak-pihak yang berpengaruh secara 

langsung pada pelaksanaan manajemen strategik. Pihak-pihak tersebut antara lain: 

para petinggi manajemen perusahaan,  selaku pimpinan pelaksanaan manajemen 

strategik  perusahaan,  para  staf  perencanaan strategik  yang  memiliki  kewajiban 

membantu manajemen puncak menyusun perencanaan, dan para dewan komisaris 

sebagai  perwakilan  pemegang  saham  yang  mengawasi  jalannya  manajemen 

strategik perusahaan secara keseluruhan. 

2.3.3 Balanced Scorecard sebagai Inti Sistem Manajemen Strategik

2.3.3.1 Sistem Perumusan Strategi yang Komprehensif dan Koheren dengan 

Rerangka Balanced Scorecard

Proses  perumusan  strategi  merupakan  serangkaian  strategic  decisions 

yang dilakukan oleh tim perumus  strategi  dalam memilih  pola tindakan utama 

(strategi)  untuk  mewujudkan  visi  organisasi.  Perumusan  strategi  memerlukan 

langkah-langkah yang jelas, sehingga tim penyusunnya dapat memahami semua 

informasi  yang  dipertimbangkan  dan  alasan  (rationale) dalam  melakukan 

strategic decision selama berlangsungnya proses perumusan tersebut.



Menurut Mulyadi (2005:96), Strategi adalah:

“Pola pengerahan dan pengarahan seluruh sumber daya organisasi untuk 

perwujudan  visi  melalui  misi  organisasi.  Strategi  membentuk  pola 

pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi.”

Strategi dirumuskan untuk menggalang berbagai sumber daya organisasi 

dan mengarahkannya ke pencapaian visi organisasi. Dengan strategi yang tepat, 

seluruh  sumber  daya  organisasi  dikerahkan  menjadi  kekuatan  yang  luar  biasa 

besarnya untuk diarahkan ke pencapaian visi organisasi. Dalam lingkungan bisnis 

yang  kompetitif,  strategi  memainkan  peran  penting  dan  menentukan  dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi.

Dalam sistem manajemen strategik,  sistem perumusan strategi  memiliki 

fungsi  penting.  Fungsi  penting  tersebut  menurut  Mulyadi  (2005:97),  adalah 

sebagai berikut: 

“(1)  Trendwatching,  (2)  SWOT  analysis,  (3)  envisioning,  dan  (4) 

pemilihan strategi”.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Trendwatching

Trendwatching adalah  pengamatan  atas  trend  perubahan lingkungan  makro 

dan lingkungan industri. Sistem perumusan strategi dapat diibaratkan sebagai 

change sensing radar untuk memantau secara terus menerus trend perubahan 

yang terjadi di lingkungan makro dan lingkungan industri. Rerangka balanced 

scorecard dapat  digunakan  untuk  menafsirkan  dampak  hasil  analisis 

lingkungan makro  dan lingkungan industri  dengan memperkirakan dampak 

setiap perubahan di kedua lingkungan tersebut terhadap keuangan,  customer, 

proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

2. SWOT analysis

Dari  hasil  pengamatan  trend perubahan  lingkungan  tersebut  kemudian 

dilakukan SWOT analysis yaitu pengidentifikasian peluang dan ancaman yang 

terdapat  di  dalam  trend perubahan  tersebut  serta  kekuatan  dan  kelemahan 

organisasi  dalam  menghadapi  peluang  dan  ancaman.  Balanced  scorecard 



memberikan  rerangka  yang  komprehensif  dan  sistematik  dalam  analisis 

SWOT. Dari perspektif  customer dapat dianalisis kualitas  firm culture  untuk 

menarik dan mempertahankan kesetiaan  customer terhadap produk dan jasa. 

Dari perspektif proses dapat dianalisis keunggulan dan kelemahan proses yang 

digunakan  oleh  organisasi  untuk  menghasilkan  value bagi  customer,  

dieksploitasinya peluang untuk meningkatkan  cost effectiveness process, dan 

diantisipasinya ancaman dari inovasi proses baru. Analisis SWOT juga dapat 

diarahkan  ke  perspektif  pembelajaran  dan  pertumbuhan  untuk 

mengidentifikasi  kompetensi  inti  dan  kelemahan  besar  serta  peluang  dan 

ancaman yang berkaitan dengan pembangunan human capital.  

3. Envisioning

Dalam envisioning ini dilakukan konfirmasi atau redefinisi misi, visi, tujuan, 

keyakinan  dasar,  dan  nilai  dasar  organisasi.  Konfirmasi  berarti  penegasan 

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

nilai  dasar organisasi masih efektif untuk memasuki lingkungan makro dan 

lingkungan  industri  yang  diidentifikasi  dalam  trendwatching.  Balanced 

scorecard dapat digunakan sebagai rerangka untuk menjabarkan visi ke dalam 

tujuan dari empat perspektif.

4. Pemilihan Strategi

Pemilihan strategi menghasilkan  output  yang sangat penting bagi organisasi, 

yaitu  strategi.  Strategi  digunakan untuk  mengarahkan  seluruh sumber  daya 

organisasi  dalam mewujudkan  visi  organsasi.  Ketepatan  pemilihan  strategi 

akan menjadi penentu efektivitas dan efisiensi  pemanfaatan seluruh sumber 

daya organisasi dalam perwujudan visi organisasi. 

2.3.3.2 Sistem Perencanaan Strategik dengan Rerangka Balanced Scorecard

Setelah misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, dan strategi dirumuskan dalam 

sistem perumusan strategi, tahap selanjutnya dalam sistem manajemen strategik 

adalah perencanaan strategik. Tahap kedua dalam sistem manajemen strategik ini 

menempati posisi yang krusial, karena tahap ini menentukan kekomprehensivan, 



kekoherenan, serta keseimbangan rencana laba jangka panjang dan rencana laba 

jangka pendek yang dihasilkan oleh organisasi.

Balanced  scorecard menyediakan  rerangka  untuk  menerjemahkan  misi, 

visi,  tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi ke dalam sasaran-sasaran 

strategik yang komprehensif  dan koheren.  Di samping itu,  balanced scorecard 

juga  menyediakan  rerangka  untuk  menjadikan  sasaran  strategik  terukur 

(measurable), agar sasaran tersebut dapat dikelola, sehingga pada akhirnya dapat 

diwujudkan.

Menurut  Mulyadi  (2001:122),  perencanaan  strategik  menghasilkan  tiga 

keluaran yang bersifat kualitatif, yaitu:

“1) Sasaran strategik,  2) Target, dan  3) Inisiatif strategik”.

Sasaran strategik adalah kondisi  yang akan diwujudkan di masa depan, 

yang  merupakan  penjabaran  tujuan  organisasi.  Sasaran  strategik  ini  berupa 

pernyataan  kualitatif  yang  melukiskan  kondisi  yang  akan diwujudkan di  masa 

depan. Di samping itu, dalam proses perencanaan strategik, sasaran strategik ini 

perlu ditentukan target untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. 

Target ini  merupakan tonggak yang menjadi pertanda keberhasilan antara yang 

dicapai  dalam  perjalanan  mewujudkan  sasaran  strategik  Sedangkan  inisiatif 

strategik adalah pernyataan kualitatif tentang langkah strategik yang dipilih untuk 

mewujudkan  sasaran  strategik.  Dalam memilih  inisiatif  strategik,  tim perumus 

harus memilih langkah besar yang memerlukan beberapa program.

2.3.3.3 Sistem  Penyusunan  Program  dan  Anggaran  dengan  Rerangka 

Balanced Scorecard
Penyusunan program merupakan tahap ketiga dalam proses perencanaan 

laba jangka panjang (long – range profit planning). Dalam penyusunan program 

ini dipilih program-program yang digunakan untuk menjabarkan inisiatif strategik 

yang  telah  ditetapkan  dalam tahap  perencanaan  strategik.  Program merupakan 

rencana  langkah-langkah  strategik  yang  digunakan  untuk  mewujudkan  sasaran 

strategik.  Penyusunan  program  bukan  merupakan  tahap  yang  berdiri  sendiri. 

Penyusunan program merupakan mata rantai yang menghubungkan perencanaan 



strategik  (strategic  planning)  dengan  penyusunan  anggaran  (budgeting). 

Penyusunan anggaran yang merupakan tahap akhir dalam total business planning, 

merupakan penjabaran lebih lanjut bagian program yang akan dilaksanakan dalam 

tahun anggaran tertentu. Program yang telah disetujui kemudian dipakai sebagai 

dasar untuk menyusun anggaran tahunan.

Anggaran  pada  dasarnya  merupakan  perencanaan  jangka  pendek  yang 

berisi  rencana  implementasi  program  yang  akan  dilaksanakan  dalam  tahun 

anggaran  tertentu.  Penggunaan rerangka  balanced scorecard untuk menjadikan 

komprehensif  sasaran  strategik  memotivasi  personel  untuk  mencari  berbagai 

inisiatif  strategik  dalam  mewujudkan  sasaran  strategik  yang  komprehensif 

tersebut.

2.3.3.4 Rerangka Balanced Scorecard dalam Tahap Implementasi 

Pada  tahap  implementasi,  rencana  kegiatan  yang  tercantum  dalam 

dokumen anggaran dilaksanakan. Pada tahap implementasi,  balanced scorecard 

digunakan  untuk  mengukur  kinerja  personel  di  keempat  perspektif:  customer, 

proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

2.3.3.5 Rerangka Balanced Scorecard dalam Tahap Pemantauan

Pada  tahap  pemantaun,  hasil  pengukuran  kinerja  personel  di  keempat 

pengukuran perspektif  balanced scorecard tersebut dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan dalam anggaran dan target yang ditetapkan dalam perencanaan 

strategik.  Hasil  pembanding  antara   hasil  pengukuran  kinerja  dengan  target 

anggaran digunakan untuk memantau kinerja jangka pendek personel, sedangkan 

hasil pembanding antara hasil pengukuran kinerja dengan target yang ditetapkan 

dalam perencanaan strategik digunakan untuk memantau kinerja jangka panjang 

personel. 

Tahap pemantauan ini adalah yang paling inovatif dan merupakan aspek 

yang  paling  penting  dari  seluruh  proses  manajemen  scorecard.  Proses  ini 

memberikan  kapabilitas  bagi  pembelajaran  perusahaan  pada  tingkat  eksekutif. 

Balanced  scorecard memungkinkan  manajer  memantau  dan  menyesuaikan 



pelaksanaan  strategi,  dan  jika  perlu  membuat  perubahan-perubahan  mendasar 

terhadap strategi itu sendiri. 

2.4 Manfaat  Implementasi  Balanced  Scorecard dalam  Pemantauan 

Aktivitas

Dalam  perkembangannya,  balanced  scorecard tidak  hanya  berkaitan 

dengan kartu  yang dipakai  untuk mencatat  skor eksekutif.  Balanced scorecard 

lebih dimanfaatkan sebagai alat  yang efektif untuk perencanaan strategik,  yaitu 

sebagai alat untuk menerjemahkan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, dan strategi 

organisasi ke dalam rencana tindakan (action plans) yang komprehensif, koheren, 

terukur,  dan  berimbang.  Kekuatan  sesungguhnya  balanced  scorecard bukan 

terletak pada kemampuannya sebagai pengukur kinerja eksekutif,  namun justru 

pada kemampuannya sebagai alat perencanaan strategik. 

Sistem  manajemen  strategik  berbasis  balanced  scorecard  menyediakan 

sistem yang sangat  powerful untuk menghadapi tuntutan lingkungan bisnis yang 

turbulen  dan  kompetitif  tersebut.  Melalui  sistem  perumusan  strategi,  personel 

perusahaan  dituntut  untuk  melakukan  trendwatching terhadap  perubahan 

lingkungan  makro  dan  lingkungan  industri  tempat  beroperasinya  perusahaan 

sehingga  mereka  mampu  melakukan  envisioning tentang  kondisi  masa  depan 

perusahaan  yang  hendak  diwujudkan.  Melalui  perumusan  strategi,  pertanyaan-

pertanyaan  mendasar  yang  berkaitan  dengan  misi,  visi,  keyakinan  dasar,  nilai 

dasar, dan strategi perusahaan dirumuskan jawabannya. Dengan sistem perumusan 

strategi, perusahaan mampu melakukan penginderaan secara terus-menerus trend 

perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis yang turbulen. 

Adapun  melalui  sistem  perencanaan  strategik,  perusahaan  mampu 

merumuskan  respon  dengan  cepat  dan  efektif  terhadap  trend perubahan  yang 

diindera melalui sistem perumusan strategi. Sistem perencanaan strategik dengan 

rerangka balanced scorecard memampukan personel dalam menerjemahkan misi, 

visi,  tujuan,  keyakinan  dasar,  nilai  dasar,  dan  strategi  perusahaan  yang  telah 

ditetapkan  dalam  proses  perumusan  strategi  ke  dalam  sasaran  dan  inisiatif 

strategik yang komprehensif, koheren, terukur, dan berimbang.



Dengan  adanya  perencanaan  strategik  berbasis  balanced  scorecard 

menghasilkan rencana laba jangka panjang yang komprehensif yang berfokus ke 

perspektif keuangan dan nonkeuangan sehingga memudahkan perusahaan untuk 

memantau aktivitas perusahaan.

Jadi  dapat  dijelaskan  bahwa  implementasi  balanced  scorecard dalam 

pemantauan aktivitas dapat bermanfaat bagi perusahaan.


