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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Teori-Teori Pengukuran Kinerja 

a. Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory) 

 Goal Setting Theory yaitu model individual yang menginginkan untuk 

memiliki tujuan, memilih tujuan dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan-

tujuan ini (Birnberg dalam Syamsul Bahri, 2014). Niat untuk bekerja menuju 

sasaran merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Artinya, sasaran 

memberitahu karyawan apa yang perlu dikerjakan dan berapa banyak upaya yang 

harus dilakukan (Robbins dalam Syamsul Bahri, 2014). 

b. Teori Harapan (Expectancy Theory) 

 Expectancy Theory yang awalnya dikembangkan oleh Vroom dan dilanjutkan 

oleh Porter-Lawler untuk memberikan kerangka konseptual dalam pendesainan 

pengelolaan kinerja terpadu dengan Balanced Scorecard sebagai basisnya. Model 

Porter-Lawler menunjukkan usaha (kekuatan atau motivasi) tidak secara langsung 

menghasilkan kinerja. Kinerja dihubungkan dengan kemampuan dan karakter serta 

persepsi peran. Yang lebih penting dalam model Porter-Lawler adalah apa yang 

terjadi setelah kinerja. Penghargaan yang menyusul dan bagaimana penghargaan 

dinilai akan menentukan keputusan. Model Porter-Lawler merupakan perubahan 

penting dari pemikiran tradisional bahwa kinerja menghasilkan kepuasan. Secara 

khusus, disimpulkan bahwa hubungan antara kinerja dan kepuasan akan lebih erat 

saat penghargaan dihubungkan dengan kinerja (Mulyadi dalam Syamsul Bahri, 

2014). 
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2.2 Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

 Kinerja adalah gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau 

program atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

organisasi (Rudianto, 2013:186). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai 

tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2009:22) 

 Kinerja (performance) dapat disimpulkan sebagai hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif, secara dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab 

masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara 

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Moeheriono, 

2014). Kinerja menurut Kasnawati (2011: 25) merupakan istilah umum yang 

digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi 

pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa 

lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas manajemen dan semacamnya. 

 Kinerja yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan 

motivasi kerja yang baik. Keberhasilan suatu kinerja akan sangat tergantung dan 

ditentukan oleh beberapa aspek dalam melaksanakan pekerjaan antara lain 

kejelasan peran (role clarity), tingkat kompetensi (competencies), keadaan 

lingkungan (environment) dan factor lainnya seperti nilai (value), budaya (culture), 

kesukaan (preference), imbalan dan pengakuan (reward and recognitions). Setiap 

perusahaan selalu mengharapkan karyawannya dapat mencapai kinerja yang tinggi, 
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kinerja sebagai hasil dari kegiatan unsure-unsur kemampuan yang dapat diukur dan 

terstandardisasi.  

b. Pengertian Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja menurut Larry D stout (1993) dalam Performance Measur 

ement Guide, menyatakan: “pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses 

mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian 

misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa 

produk, jasa, ataupun suatu proses”. (Larry D Stout dalam Tondi Sollon, 2013). 

 Pengukuran kinerja menurut Amins (2012:97) merupakan hasil dari suatu 

penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja yang 

berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan. 

 Menurut Moeheriono (2014: 96), pengukuran kinerja (performance 

measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan 

pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia 

untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi dan atas efisiensi serta 

efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. 

 Handayani (2011: 78) berpendapat bahwa pengukuran kinerja merupakan 

usaha memetakan strategi ke dalam tindakan pencapaian target tertentu, tidak hanya 

target akhir yang perlu diukur dan menjadi ukuran kinerja perusahaan, tetapi juga 

berkaitan dengan kompetensi dan proses yang telah dilaksanakan. 
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 Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indicator kinerja yang 

memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja 

perusahaan untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome 

terhadap konsumen. Pengukuran kinerja dalam sebuah perusahaan merupakan suatu 

proses umpan balik dari akuntan kepada manajemen yang menyediakan informasi 

tentang seberapa baik kesesuaian suatu tindakan dengan rencana yang dibuat 

sebelumnya. 

 Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan beberapa aspek yang 

mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja sebagai berikut: (Moeheriono, 

2014:97) 

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi, dengan menetapkan 

secara umum apa yang diinginkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan, visi 

dan misinya; 

2. Merumuskan indicator kinerja dan ukuran kinerja, yang mengacu pada 

penilaian kinerja secara tidak langsung, sedangkan indicator kinerja mengacu 

pada pengukuran kinerja secara langsung yang berbentuk keberhasilan utama 

(critical success factors) dan kunci indicator kinerja (key performance 

indicator); 

3. Mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi, menganalisa hasil 

pengukuran kinerja yang dapat diimplementasikan dengan membandingkan 

tingkat capaian tujuan, dan sasaran organisasi; 

4. Mengevaluasi kinerja dengan menilai kemajuan organisasi dan pengambilan 

keputusan yang berkualitas, memberikan gambaran atau hasil kepada 
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organisasi seberapa besar tingkat keberhasilan tersebut dan mengevaluasi 

langkah apa yang diambil organisasi selanjutnya. 

c. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran 

kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya 

perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. 

Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton (2000: 128) menyatakan bahwa 

tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi semua manajer dan 

pekerja agar melaksanakan strategi unit bisnis dengan berhasil. Perusahaan yang 

dapat menerjemahkan strategi ke dalam sistem pengukuran akan jauh lebih mampu 

melaksanakan strategi karena dapat mengkomunikasikan tujuan dan sasarannya. 

 Menurut Mulyadi dalam Syamsul Bahri (2014), manfaat sistem pengukuran 

kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum; 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan 

seperti promosi, pemberhentian dan mutasi; 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan; 

4. Menyediakan umpan balik  bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka; 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 
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d. Kegiatan Perekonomian Masyarakat 

 Kegiatan perekonomian masyarakat atau program usaha ekonomi masyarakat 

merupakan kebijakan public yang dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja dan 

usaha simpan pinjam yang dapat menjadi alternative bagi masyarakat yang 

membutuhkan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. 

 Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan 

ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk 

meningkatkan taraf hidupnya. 

 Untuk mencapai tujuan kegiatan perokonomian masyarakat atau usaha 

ekonomi masyarakat perlu adanya perhatian khusus dari pihak yang bersangkutan, 

meliputi bimbingan dan pendampingan yang lebih kepada masyarakat. Hal ini di 

karenakan kegiatan perekonomian masyarakat dilakukan melalui pemberian 

bantuan dana pinjaman, memperluas kesempatan dan pengembangan usaha bagi 

masyarakat guna menuju kemandirian masyarakat desa, apakah sudah berjalan 

dengan tepat sasaran. 

2.3 Balanced Scorecard 

a. Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Balanced Scorecard 

 Pertama kali Balanced Scorecard telah diciptakan dan dipopulerkan oleh 

Robert S. Kaplan, seorang guru besar (propesor) dari Harvard Business School dan 

David P. Norton dari kantor akuntan public KPMG (Klynveld, Peat, Marwick, 

Goerdeler) Amerika Serikat. Kedua orang tersebut berkolaborasi dari seorang 

dosen perguruan tinggi dan seorang praktisi ilmu keuangan. Pada tahun 1990-an, 

Nolan Norton Institute bagian riset kantor akuntan public KPMG (Klynveld, Peat, 
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Marwick, Goerd eler) di USA yang dipimpin oleh David P. Norton telah 

mensponsori studi penelitian tentang “Pengukuran Kinerja dalam Organisasi 

Masa Depan” pada 12 perusahaan terkenal di AS yang menjadi objek penelitian. 

Studi ini didorong oleh kesadaran bahwa pada waktu itu ukuran kinerja keuangan 

yang digunakan oleh semua perusahaan untuk mengukur kinerja eksekutif tidak lagi 

memadai. 

Balanced Scorecard digunakan untuk menyeimbangkan usaha para eksekutif 

ke kinerja keuangan dan non keuangan. Hasil studi tersebut diterbitkan dalam 

sebuah artikel berjudul: “Balanced Scorecard – Measures That Drive 

Performance”. Dalam Harvard Business Review (Januari-Februari 1992). Hasil 

studi tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif  di masa 

yang akan datang, diperlukan ukuran yang komprehensif yang mencakup 4 (empat) 

perspektif yang cocok dan tepat, yaitu: perspektif keuangan, perspektif konsumen, 

perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.  

 Konsep Balanced Scorecard membagi pengukuran kinerja dalam perspektif 

keuangan dan non-keuangan. Kinerja keuangan antara lain dapat diukur dengan (1) 

Economic Value Added (EVA), (2) pertumbuhan pendapatan (revenue growth), (3) 

pemanfaatan aktiva yang diukur dengan asset turn over, dan (4) berkurangnya biaya 

secara signifikan  yang diukur dengan cost effectiveness (Moeheriono, 2014). 

Perspektif non-keuangan dibagi atas perspektif konsumen, bisnis internal, dan 

perspektif inovasi pembelajaran dan pertumbuhan. Unsur pelanggan dapat dilihat 

dari sisi pandang pangsa pasar dan indeks kepuasan pelanggan. Balanced Scorecard 

berkembang sejalan dengan perkembangan implementasi konsep tersebut. 

Balanced Scorecard (Mulyadi dalam Melita, 2015) terdiri dari dua kata : (1) kartu 
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skor (scorecard) dan (2) berimbang (balanced). Kata balance menunjukkan bahwa 

kinerja diukur secara berimbang dari aspek keuangan dan non keuangan, jangka 

panjang dan jangka pendek serta intern dan ekstern, sedangkan kata scorecard 

adalah kartu yang digunakan untuk mencatat nilai hasil kinerja. 

 Pada tahap perkembangannya, Balanced Scorecard dimanfaatkan untuk setiap 

manajemen strategik, sejak tahap perumusan strategi sampai tahap implementasi 

dan pemantauan yang awalnya merupakan eksperimen untuk memperbaiki 

pengukuran kinerja para eksekutif di perusahaan bermotif laba (profit). Namun, 

dalam perkembangan selanjutnya, Balanced Scorecard dapat diterapkan secara 

efektif sebagai inti system manajemen strategic pada semua tipe organisasi apa saja, 

termasuk organisasi yang bermotif laba, organisasi sector publik, maupun 

organisasi nirlaba/sosial (tanpa untung). 

b. Pengertian Balanced Scorecard 

 Balanced Scorecard mencakup ukuran-ukuran keuangan yang dapat 

menggambarkan output dari suatu aktivitas yang sudah dilakukan dan melengkapi 

ukuran-ukuran keuangan dengan ukuran-ukuran operasional yang di antaranya 

berupa kepuasan pelanggan, proses internal dan inovasi organisasi, serta ukuran-

ukuran peningkatan aktivitas operasi yang menjadi acuan ukuran kinerja keuangan 

di masa yang akan datang.  

 Menurut Mulyadi dalam Syamsul Bahri (2014) bahwa Balanced Scorecard 

merupakan seperangkat peralatan manajemen yang digunakan untuk mendongkrak 

kemampuan organisasi dalam melipat gandakan kinerja keuangan yang mencakup 
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empat perspektif yaitu: keuangan, konsumen, proses bisnis/intern, dan 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

 Selanjutnya Balanced Scorecard menurut Kaplan dan Norton (2000), ukuran 

kinerja keuangan saja tidaklah cukup untuk menilai kinerja perusahaan yang 

diharapkan berhasil di masa depan tetapi juga harus memperhatikan empat aspek 

ukuran kinerja yaitu: perspektif belajar dan tumbuh (learning and growth 

perspective), perspektif proses internal/bisnis (customer perspective), dan 

perspektif keuangan (financial perspective). 

 Sedangkan Balanced Scorecard menurut Rudianto (2013:235) adalah 

kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari 

strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja keuangan masa lalu dan memperkenalkan 

pendorong kinerja keuangan masa depan, yang meliputi perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Balanced 

Scorecard adalah system manajemen strategic yang menerjemahkan misi dan 

strategi suatu organisasi dalam tujuan dan ukuran operasional. Tujuan dan ukuran 

dikembangkan untuk empat perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif 

konsumen, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Tujuan dan ukuran untuk keempat perspektif tersebut dihubungkan 

dengan serentetan hipotesis sebab dan akibat sehingga menghasilkan 

testablestrategy dan memberikan feedback bagi para manajer. 
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c. Balanced Scorecard sebagai Sistem Manajemen Strategis 

 Balanced Scorecard merupakan suatu sistem pengukuran taktis atau 

operasional. Perusahaan yang inovatif menggunakan Scorecard sebagai sebuah 

sistem manajemen strategis untuk mengelola strategi jangka panjang. Perusahaan 

menggunakan focus pengukuran scorecard demi menghasilkan berbagai proses 

manajemen penting, yaitu sebagai berikut (Rudianto, 2013:245) 

1. Memperjelas dan Menerjemahkan Visi serta Strategi 

 Proses Scorecard dimulai dengan tim manajemen puncak yang bersama-sama 

bekerja menerjemahkan strategi unit bisnis ke dalam berbagai tujuan strategis yang 

spesifik. Tujuan adalah kondisi perusahaan yang akan diwujudkan di masa 

mendatang, yang merupakan penjabaran lebih lanjut visi perusahaan, yang mana 

menjadi salah satu landasan bagi perumusan strategi untuk merumuskannya. Dalam 

proses perencanaan strategic, tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran 

strategic dengan ukuran-ukuran pencapaiannya. 

2. Mengkomunikasikan dan Mengaitkan berbagai Tujuan dan Ukuran Strategis 

 Tujuan dan ukuran strategis Balanced Scorecard dikomunikasikan ke seluruh 

organisasi, yaitu dengan memberi informasi kepada semua pekerja mengenai 

berbagai tujuan penting yang harus dicapai agar strategi organisasi tersebut dapat 

berhasil. Scorecard memberi dasar untuk mengkomunikasikan dan mendorong 

adanya dialog tentang strategi unit bisnis perusahaan untuk mendapatkan komitmen 

para eksekutif korporasi dan dewan direksi, mengenai sasaran-sasaran financial 

jangka pendek dan juga mengenai perumusan dan pelaksanaan strategi yang 

menghasilkan terobosan kinerja masa depan. 
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3. Merencanakan, Menetapkan Sasaran, dan Menyelaraskan Berbagai Inisiatif 

Strategi 

 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 financial 

dan nonfinansial scorecard. 

4.  Meningkatkan Umpan Balik dan Pembelajaran Strategis 

 Proses manajemen yang terakhir menyertakan Balanced Scorecard dalam 

suatu kerangka pembelajaran strategi. 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. Proses 

pembelajaran strategis mendorong timbulnya proses penetapan visi dan strategi 

baru di mana tujuan dalam berbagai perspektif ditinjau ulang, diperbaharui, serta 

diganti agar sesuai dengan pandangan terkini mengenai hasil strategis dan 

pendorong kinerja yang dibutuhkan untuk periode mendatang. 

d. Keunggulan Balanced Scorecard 

 Keunggulan pendekatan Balanced Scorecard dalam sistem perencanaan 

strategi adalah mampu menghasilkan rencana strategi yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut: (1) komprehensif, (2) koheren, (3) seimbang, (4) terukur (Mulyadi 

dalam Syamsul Bahri,2014). 

1. Komprehensif 
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Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam 

perencanaan strategi, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif 

keuangan, meluas ke tiga perspektif yang lain: customers, proses 

bisnis/intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 

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. Seimbang  

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh system perencanaan 

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang.  

4. Terukur 

Keterukuran sasaran strategi yang dihasilkan oleh system perencanaan 

strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategic yang 

dihasilkan oleh sistem tersebut. Semua sasaran strategi ditentukan oleh 

ukurannya, baik untuk sasaran strategi di perspektif keuangan maupun 

sasaran strategi di perspektif nonkeuangan. 

e. Manfaat Balanced Scorecard 

 Kaplan dan Norton (2000: 17) mengemukakan beberapa manfaat dari konsep 

pengukuran kinerja Balanced Scorecard, yaitu: 

1. Mengklarifikasi dan menghasilkan consensus mengenai strategi; 
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2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan; 

3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi 

perusahaan; 

4. Mengaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan 

anggaran tahunan; 

5. Mengidentifikasikan dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis; 

6. Melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodic dan sistematik; 

dan 

7. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan 

memperbaiki strategi.  

f. Kelemahan Balanced Scorecard 

 Beberapa kelemahan Balanced Scorecard menurut (Anthony & 

Govindarajan, 2005) dalam kutipan Erna (2011) adalah: 

1. Korelasi yang buruk antara ukuran non keuangan dengan hasilnya. 

Tidak adanya jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti 

pencapaian target dibidang non keuangan manapun. Hal ini menjadi 

masalah karena adanya asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa 

depan mengikuti pencapaian individual. 

2. Terpaku pada hasil keuangan. 

Sering kali para manajer terbiasa dan terlatih dengan ukuran keuangan, 

tetapi mereka juga sering mendapatkan tekanan-tekanan dari pemegang 

saham berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan mereka. Program 

insentif dapat menciptakan suatu tekanan tambahan bagi para manajer 



 
 

25 

senior karena adanya pemberian kompensasi yang diberikan berdasarkan 

kinerja keuangan. 

3. Ukuran-ukuran yang tidak diperbarui. 

Masih banyak perusahaan yang tidak memiliki mekanisme formal untuk 

memperbarui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan 

strategi-strateginya. 

4. Terlalu banyaknya pengukuran yang dilakukan. 

Hal tersebut dapat mengakibatkan manajer kurang focus karena mencoba 

melakukan banyak hal pada waktu yang sama.   

2.4 Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Balanced Scorecard 

 Balanced Scorecard merupakan suatu kerangka kerja baru untuk 

mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan yang 

diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan system pengukuran kinerja 

eksekutif yang tidak hanya berfokus pada ukuran kinerja dalam perspektif 

keuangan saja tetapi juga mengukur kinerja dalam perspektif non keuangan yang 

meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan 

pertumbuhan. Dari aspek pendorong kinerja perusahaan tersebut diturunkan dari 

proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan 

ketat ke dalam berbagai tujuan serta ukuran yang nyata. 

 Sebagai kerangka kerja, Balanced Scorecard disebut balanced (berimbang) 

karena adanya keseimbangan antara kinerja keuangan dan non keuangan, kinerja 

jangka pendek dan kinerja jangka panjang, serta kinerja yang bersifat internal dan 

kinerja yang bersifat eksternal. Sedangkan Scorecard (kartu skor) adalah kartu yang 

digunakan untuk mencatat skor kinerja seseorang atau lembaga. Kartu skor juga 
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dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang 

atau kinerja organisasi di masa depan. 

2.5 Empat Perspektif dalam Balanced Scorecard 

a. Perspektif keuangan 

 Balanced Scorecard tetap menggunakan perspektif keuangan,karena ukuran 

keuangan sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan 

ekonomis yang sudah diambil. Ukuran kinerja keuangan memberikan petunjuk 

apakah strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan 

kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Tujuan keuangan 

biasanya berhubungan dengan profitabilitas, yang diukur misalnya oleh laba 

operasi, return on investment (ROI), return on equity (ROE), return on capital 

employed (ROCE), nilai tambah ekonomis (economic value added), (Rudianto, 

2013:239). 

 Pada saat perusahaan melakukan pengukuran secara finansial, maka hal 

pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang 

dimilikinya. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, 

implementasi dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar. Oleh 

karena itu perusahaan perlu menentukan sasaran strategi dengan kemampuan 

perusahaan di bidang keuangan untuk berkembang dengan tahap-tahap berikut ini 

(Kaplan dan Norton, 2000: 42): 

1. Tahap Growth 

Perusahaan yang sedang bertumbuh berada pada awal siklus hidup 

perusahaan. Perusahaan ini menghasilkan produk dan jasa yang memiliki 

potensi pertumbuhan. Untuk memanfaatkan potensi ini, perusahaan harus 
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melibatkan sumber daya yang cukup banyak untuk mengembangkan dan 

meningkatkan berbagai produk dan jasa baru, membangun dan 

memperluas fasilitas produksi, membangun kemampuan operasi, 

menanamkan investasi dalam system, infrastruktur, dan jaringan distribusi 

yang akan mendukung terciptanya hubungan dengan berbagai pihak, dan 

memelihara serta mengembangkan hubungan yang erat dengan para 

pelanggan. Tujuan keuangan keseluruhan perusahaan dalam tahap 

pertumbuhan adalah persentase tingkat pertumbuhan pendapatan dan 

tingkat pertumbuhan penjualan di berbagai pasar sasaran, kelompok 

pelanggan, serta wilayah. 

2. Tahap Sustain 

Sebagian besar unit bisnis dalam sebuah perusahaan mungkin berada pada 

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

penanaman investasi dan investasi ulang, tetapi diharapkan mampu 

menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Unit bisnis seperti 

ini diharapkan mampu mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki dan 

secara bertahap tumbuh tahun demi tahun. 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. 

3. Tahap Harvest 

Sebagian unit bisnis akan mencapai tahap kedewasaan dalam siklus 

hidupnya, tahap di mana perusahaan ingin “menuai” investasi yang dibuat 
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pada dua tahap sebelumnya. Bisnis tidak lagi membutuhkan investasi yang 

besar, cukup untuk pemeliharaan peralatan dan kapabilitas, bukan 

perluasan atau pembangunan berbagai kapabilitas baru. Tujuan utamanya 

adalah memaksimalkan arus kas kembali ke korporasi. Tujuan keuangan 

keseluruhan untuk bisnis pada tahap menuai adalah arus kas operasi dan 

penghematan berbagai kebutuhan modal kerja. 

 Kaplan dan Norton (2000: 44) mengungkapkan bahwa ada tiga tema financial 

yang dapat mendorong penetapan strategi bisnis: 

1. Bauran dan pertumbuhan pendapatan  

2. Pengurangan biaya atau peningkatan produktivitas 

3. Strategi pemanfaatan aktiva/investasi. 

b. Perspektif Pelanggan 

 Perspektif customer dalam Balanced Scorecard mengidentifikasi 

bagaimana kondisi customer dengan segmen pasar yang telah dipilih oleh 

perusahaan untuk bersaing dengan competitor. Segmen yang telah dipilih ini 

mencerminkan keberadaan customer tersebut sebagai sumber pendapatan.  

 Dalam perspektif pelanggan Balanced Scorecard, para manajer 

mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di mana unit bisnis tersebut akan 

bersaing dan berbagai ukuran kinerja unit bisnis dalam segmen sasaran. Perspektif 

ini biasanya terdiri atas beberapa ukuran utama dan ukuran generic keberhasilan 

perusahaan dari strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Ukuran 

utama tersebut terdiri atas (Rudianto, 2013: 241): 

1. Kepuasan pelanggan, yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 
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2. Retensi pelanggan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan hubungan dengan pelanggannya yang mungkin seperti 

seberapa perusahaan berhasil mempertahankan pelanggan lama. 

3. Akuisisi pelanggan baru, yaitu tingkat kemampuan perusahaan demi 

memperoleh dan menarik pelanggan baru dalam pasar. 

4. Pangsa pasar yang meningkat disegmen sasaran menggambarkan 

seberapa besar penjualan yang dikuasai oleh perusahaan dalam segmen 

tertentu. 

5. Profitabilitas pelanggan, sistem biaya berdasarkan aktivitas 

memungkinkan perusahaan mengukur profitabilitas pelanggan secara 

perorangan maupun keseluruhan (Kaplan dan Norton, 2000: 62). 

 Factor pendorong keberhasilan pelanggan inti di segmen pasar tertentu 

merupakan factor yang penting, yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan 

untuk berpindah atau tetap loyal kepada pemasoknya. 

 Untuk mencapai berbagai ukuran pencapaian dalam perspektif pelanggan 

tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan  dengan sungguh-sungguh 

oleh perusahaan karena merupakan unsure yang mempengaruhi, yaitu: (Rudianto, 

2013:241) 

 

1. Atribut Produk dan Jasa serta Fasilitasnya 

Berbagai hal yang melekat dalam produk yang dijual akan sangat 

berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan kepada perusahaan. 

2. Hubungan Dengan Pelanggan 
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Kemampuan perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan setelah 

mereka membeli produk dari perusahaan akan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan kepada perusahaan. 

3. Citra dan Reputasi Perusahaan  

Bayangan dan kesan yang dimiliki pelanggan terhadap perusahaan akan 

menentukan kesediaan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. 

Dalam dimensi ini, termuat faktor-faktor yang membuat pelanggan merasa 

tertarik pada perusahaan seperti hasil promosi baik secara personal 

(melalui pameran-pameran, door to door) maupun lewat media masa atau 

elektronik ataupun ungkapan yang mudah diingat oleh pelanggan. 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal 

 Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik oleh manajer maupun karyawan 

demi menciptakan produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi 

pelanggan (customer) dan juga para pemegang saham. Dalam hal ini, perusahaan 

berfokus pada tiga proses bisnis utama yaitu (Rudianto, 2013:242) 

1. Proses Inovasi 

Dalam proses inovasi, unit bisnis meneliti kebutuhan pelanggan yang 

sedang berkembang atau yang masih tersembunyi, dan kemudian 

menciptakan produk atau jasa yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. 

Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan ini, proses inovasi 

merupakan salah satu proses yang kritis, di mana efisiensi dan efektivitas 

serta ketepatan waktu dari proses inovasi akan mendorong terjadinya 

efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Secara 
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garis besar, proses inovasi dapat dibagi menjadi dua yaitu (1) pengukuran 

terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan terapan, serta 

(2) pengukuran  terhadap proses pengembangan produk. 

2. Proses Operasi 

Proses operasi, yaitu langkah utama kedua dalam rantai nilai internal 

generic, adalah tempat dimana produk dan jasa diproduksi dan 

disampaikan kepada pelanggan. Proses ini secara historis telah menjadi 

focus sebagian besar system pengukuran kinerja perusahaan. Pada proses 

operasi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi bisnis, lebih 

dititikberatkan pada efisiensi proses, konsistensi, dan ketepatan waktu dari 

barang serta jasa yang diberikan kepada pelanggan. Pada proses operasi, 

pegukuran kinerja dilakukan terhadap tiga dimensi yaitu time 

measurement, quality proses measurement, dan proses cost measurement. 

3. Pelayanan Purna Jual 

Langkah utama ketiga dalam rantai nilai internal adalah layanan kepada 

pelanggan setelah penjualan atau penyampaian produk dan jasa. Tahap 

terakhir dalam pengukuran proses bisnis internal adalah pengukuran 

terhadap pelayanan purna jual kepada pelanggan. Pengukuran ini menjadi 

bagian yang cukup penting dalam proses bisnis internal, karena pelayanan 

purna jual akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Hal 

yang termasuk dalam aktivitas purna jual diantaranya adalah garansi dan 

aktivitas reparasi, perlakuan terhadap produk cacat atau rusak, proses 

pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan pada transaksi penjualan yang 

dilakukan secara credit. 
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 Dalam perspektif proses bisnis internal, para eksekutif mengidentifikasi 

berbagai proses internal penting yang harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan. 

Proses ini memungkinkan unit bisnis untuk memberikan proposisi nilai yang akan 

menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan dalam segmen pasar sasaran, 

serta memenuhi harapan keuntungan keuangan yang tinggi para pemegang saham. 

Ukuran proses bisnis internal berfokus pada berbagai proses internal yang akan 

berdampak besar terhadap kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan keuangan 

perusahaan. 

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengidentifikasi infrastruktur 

yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan 

kinerja jangka panjang. Tiga sumber utama pembelajaran dan pertumbuhan 

perusahaan adalah manusia, system, dan prosedur perusahaan.  

 Dalam perspektif ini, terdapat tiga dimensi penting yang harus diperhatikan 

untuk melakukan pengukuran yaitu (Rudianto, 2013:243) 

1. Kompetensi karyawan 

Pengukuran terhadap kemampuan karyawan dilakukan atas tiga hal pokok, 

yaitu pengukuran terhadap kepuasan karyawan, pengukuran terhadap 

perputaran karyawan dalam perusahaan, dan pengukuran terhadap 

produktivitas karyawan.  

2. Infrastruktur Teknologi Informasi 

Peningkatan kualitas karyawan dan produktivitas karyawan juga di 

pengaruhi oleh dukungan dari system informasi yang dimiliki perusahaan. 

Semakin mudah informasi diperoleh, semakin baik kinerja karyawan. 
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Pengukuran terhadap akses system informasi yang dimiliki perusahaan 

dapat dilakukan dengan mengukur persentase ketersediaan informasi yang 

diperlukan oleh karyawan mengenai pelanggannya, persentase 

ketersediaan informasi mengenai biaya produksi, dan lain-lain. 

3. Budaya Organisasi: Motivasi, Wewenang, dan Pembatasan Wewenang 

Meskipun karyawan sudah dibekali dengan akses informasi yang begitu 

luas tetapi apabila karyawan tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya, maka semua itu akan sia-sia saja. Jadi, perlu dilakukan 

berbagai usaha untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. 

Pengukuran terhadap motivasi karyawan dapat dilakukan melalui 

beberapa dimensi, yaitu: 

a. Pengukuran terhadap sasaran yang diberikan kepada perusahaan dan 

diimplementasikan. Ini dilakukan melalui pengukuran berapa jumlah saran 

yang disampaikan oleh masing-masing karyawan kepada perusahaan, 

terutama pengukuran terhadap saran-saran yang mendukung peningkatan 

kualitas perusahaan, dan peningkatan income perusahaan serta berhasil 

diterapkan dalam periode tertentu. 

b. Pengukuran atas perbaikan dan peningkatan kinerja karyawan. 

c. Pengukuran dapat dilakukan dengan mendeteksi seberapa besar biaya 

yang terbuang akibat keterlambatan pengiriman, jumlah produk yang 

rusak, bahan sisa, dan kehadiran karyawan. 

d. Pengukuran terhadap keterbatasan individu dalam organisasi. 

e. Terdiri dari dua hal, yaitu pengukuran terhadap keseluruhan prosedur yang 

berlaku dalam perusahaan demi peningkatan kinerja dan pengukuran 
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terhadap kinerja tim. Pengukuran terhadap keseluruhan prosedur dalam 

rangka peningkatan kinerja melalui pengukuran persentase manajer dan 

karyawan yang menyadari pentingnya Balanced Scorecard. Hal ini, tentu 

saja dilakukan terhadap perusahaan yang telah mensosialisasikan 

Balanced Scorecard. Selain itu, juga dilakukan pengukuran terhadap 

persentase unit bisnis yang telah berhasil dalam menyelaraskan kinerjanya 

dengan strategi perusahaan.  

2.6 Hubungan Keempat Perspektif Pengukuran Kinerja Menggunakan 

Konsep Balanced Scorecard Secara Keseluruhan 

Organisasi yang baik wajib memiliki sistem pengukuran kinerja yang 

komprehensif dan sistematis. Pengembangan sistem komprehensif yang sangat 

bermanfaat dalam membantu para eksekutif kerangka kerja untuk menerjemahkan 

visi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu. 

Sistem tersebut dinamakan Balanced Scorecard, yang mengkombinasikan ukuran 

finansial kinerja masa lalu dengan ukuran-ukuran pemicu kinerja. Balanced 

Scorecard mengukur kinerja unit bisnis berdasarkan empat perspektif utama yaitu 

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

Ukuran-ukuran kinerja yang diuraikan dalam empat perspektif tidak berdiri sendiri 

dalam penerapannya. Ukuran kinerja satu mempengaruhi ukuran kinerja lainnya, 

baik yang ada dalam satu perspektif maupun perspektif yang berbeda. 

 Faktor dominan yang melatarbelakangi perubahan adalah revolusi dalam 

teknologi dan komunikasi. Balanced Scorecard menyediakan suatu jalur yang 

memperlihatkan kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran 

perusahaan. Tentu saja hal ini dapat memotivasi manajemen dan karyawan untuk 

mengukur kinerja mereka dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. 
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2.7 Tinjauan Islam Tentang Balanced Scorecard 

 Dalam konsep Balanced Scorecard tentunya tidak lepas dari Al-Qur’an sebagai 

dasar utama Balanced Scorecard dalam keberhasilan suatu organisasi yang dilihat 

dari berbagai sisi secara seimbang, yaitu dari kinerja masa lalu dan prospek masa 

depannya, dari ukuran strategis dan operasional, ukuran keuangan dan 

nonkeuangan, ukuran internal dan eksternal organisasi. Dengan demikian praktek 

Balanced Scorecard di perusahaan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang 

terdapat dalam Al-Qur’an. Jadi konsep Balanced Scorecard (BSC) ini dikaitkan 

pada 6 nilai utama kehidupan, yaitu : 

1. Nilai teologik atau nilai ketuhanan bahwa pencapaian keunggulan yang 

dicapai dalam organisasi hendaknya merupakan bentuk rasa syukur 

kepada Allah SWT, atas prestasi sebuah kinerja. Kinerja yang unggul ini 

hendaknya menjadikan kita lebih mendekatkan diri pada Allah SWT, 

karena agama merupakan tatanan normatif yang memuat nilai moral paling 

lengkap (Wordpress.com). hal ini sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat 30:  

 

Artinya: 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama 

yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” 
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2. Nilai logik (nilai yang menggunakan akal) dilakukan dengan aqliyah. 

Dengan demikian induk BSC adalah manajemen mutu dan manajemen 

strategik. Semua ini tentu saja menuntut kemampuan intelektual yang baik 

dan logik, agar tujuan organisasi mencapai sasaran. Sesuai dengan QS. Az-

Zumar ayat 9: 

 

Artinya: 

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 

rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran.” 

3. Nilai etik (sopan santun / etika) ; artinya ketika kita melakukan 

perencanaan, hendaknya juga tidak menggunakan cara-cara curang yang 

tidak baik, tetapi harus jujur. Hal ini sesuai dengan QS. Ali Imran ayat 10: 

 

Artinya: 
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“Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak 

mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. 

Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.” 

4. Nilai fisiologis yaitu nilai kebendaan ini saya gambarkan dengan rasa 

kepuasan terhadap kinerja. Jika kinerjanya bagus maka balikannya pada 

peningkatan finansial. Sesuai dengan QS. Al-Qashas ayat 26: 

 

Artinya: 

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah 

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” 

 

5. Nilai theologik yaitu nilai kegunaan, kebermanfaatan, kebermaknaan 

dalam memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan demikian kesejahteraan 

diharapkan dirasakan oleh para pelaku organisasi. Sesuai dengan QS. Al-

An’am ayat 16: 

 

Artinya: 
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“Barangsiapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka 

sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah 

keberuntungan yang nyata.” 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan acuan dan rujukan sekaligus 

perbandingan dengan penelitian ini. beberapa penelitian terdahulu mengenai 

Balanced Scorecard adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Peneliti 

Variabel 

yang 

digunakan 

Hasil Rekomendasi 

1. Hartati  

(2012) 

Pengukuran 

Kinerja 

RSUD DR. 

Moewardi 

Surakarta 

dengan 

Menggunakan 

Metode 

Balanced 

Scorecard 

Pengukuran 

kinerja, 

Balanced 

Scorecard, 

Sektor Publik 

Pengukuran 

kinerja pada 

RSUD DR. 

Moewardi 

Surakarta dengan 

empat perspektif 

Balanced 

Scorecard yaitu 

perspektif 

keuangan, 

pelanggan, proses 

bisnis internal 

serta pertumbuhan 

dan pembelajaran 

secara keseluruhan 

dinilai cukup baik. 

Dengan 

penilaian 

yang cukup 

baik, pihak 

rumah sakit 

agar dapat 

menindaklanj

uti atau 

melengkapi 

keterbatasan-

keterbatasan 

peralatan dan 
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perlengkapan 

rumah sakit 

serta 

meningkatkan 

rasio 

keuangan 

rumah sakit.  

2. Ria Kurni 

Ajeng 

Pratiwi 

(2014) 

Analisis 

Kinerja 

Menggunakan 

Balanced 

Scorecard 

Pada PT. PLN 

(PERSERO) 

Area 

Surabaya 

Utara 

Kinerja, 

Balanced 

Scorecard, 

dan 

perspektif. 

Kinerja dari 

perspektif cukup 

baik, dari 

perspektif 

pelanggan, bisnis 

internal serta 

pertumbuhan dan 

pembelajaran 

dinilai baik. 

System 

pengukuran 

kinerja 

dengan 

metode 

Balanced 

Scorecard, 

perusahaan 

sebaiknya 

tidak 

memandang 

sebagai alat 

ukur kinerja 

semata, tetapi 

harus 

dipandang 

sebagai 
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instrument 

strategis bagi 

pengambilan 

keputusan di 

masa yang 

akan datang. 

3. Nur Resky 

Dirawati. S 

(2016) 

Penerapan 

Balanced 

Scorecard Di 

PT. PLN 

(Persero) 

Wilayah 

Sulselrabar 

Balance 

Scorcard, 

perspektif 

keuangan, 

pelanggan, 

bisnis 

internal, 

pertumbuhan 

dan 

pembelajaran 

penerapan 

balanced 

scorecard 

pada PT. PLN 

(Persero) Wilayah 

Sulselrabar dinilai 

sangat baik dan 

sudah sesuai 

dengan konsep 

balanced 

scorecard. 

Perusahaan 

harus dapat 

menekan 

biaya yang 

digunakan 

dalam 

menghasilkan 

layanan jasa. 

Perusahaan 

disarankan 

untuk 

melakukan 

survei 

kepuasan 

terhadap 

pelanggan dan 

karyawan. 
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4. Tondi 

Solloon 

(2013) 

Analisis 

Implementasi 

Kinerja Pada 

PT. Kerta 

Karma Jaya 

Pekanbaru 

Menggunakan 

Metode 

Balanced 

Scorecard 

Kinerja, 

Balance 

Scorcard, 

perspektif 

keuangan, 

pelanggan, 

bisnis 

internal, 

pertumbuhan 

dan 

pembelajaran

. 

Pengukuran 

kinerja pada PT. 

Kerta Karma Jaya 

Pekanbaru 

menggunakan 

Metode Balanced 

Scorecard dinilai 

baik dan signifikan 

tehadap empat 

dimensi. 

Perusahaan 

perlu 

meningkatkan 

lagi empat 

dimensi yang 

digunakan 

untuk 

kefektifan 

keuangan, 

motivasi 

karyawan, dan 

pelanggan 

5. Syamsul 

Bahri  

(2014) 

Analisis 

Penilaian 

Kinerja 

Organisasi 

dengan 

Menggunakan 

Konsep 

Balanced 

Scorecard 

Pada PT. 

Bank Riau 

Kepri 

Pekanbaru 

Penilaian 

kinerja 

organisasi 

Bank, 

perspektif 

keuangan, 

pelanggan, 

bisnis 

internal, 

pertumbuhan 

dan 

pembelajaran 

Penilaian kinerja 

organisasi pada 

PT. Bank Riau 

Kepri Pekanbaru 

dengan 

menggunakan 

metode Balanced 

Scorecard pada 

perspektif 

keuangan, 

pelanggan dan 

bisnis internal 

menggambarkan 

peningkatan yang 

efisiensi dan baik, 

sedangkan pada 

Perusahaan 

diharapkan 

dapat terus 

mengembang

kan sasaran 

strategis agar 

tujuan 

perusahaan 

dapat tercapai 

dengan 

optimal. 
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perspektif 

pertumbuhan dan 

pembelajaran 

dinilai cukup baik. 

6.  Tika 

Arwinda 

(2015) 

Analisis 

Balanced 

Scorecard 

Sebagai Alat 

Pengukuran 

Kinerja 

Perusahaan 

PT. Jamsostek 

Cabang 

Belawan 

Pengukuran 

kinerja, 

perspektif 

keuangan, 

pelanggan, 

bisnis 

internal, 

pertumbuhan 

dan 

pembelajaran 

Pengukuran 

kinerja menurut 

Balance Scorecard 

dalam perspektif 

keuangan dinilai 

kurang baik, 

sedangkan dalam 

perspektif 

pelanggan, bisnis 

internal, 

pertumbuhan dan 

pembelajaran 

dinilai baik. 

 Perusahaan 

diharapkan 

dapat 

menerapkan 

Balance 

Scorecard 

lebih 

konsisten agar 

perusahaan 

dapat 

merumuskan 

strategi yang 

tepat sebelum 

melakukan 

tindakan 

jangka 

panjang. 

7. Anggraini 

Puspita Sari 

(2015) 

Penerapan 

Balanced 

Scorecard 

Sebagai Alat 

Pengukuran 

Balanced 

Scorecard, 

kinerja, dan 

strategis 

Hasil penelitian 

bahwa perspektif 

keuangan yang 

diukur dengan 

tingkat 

Penerapan 

Balanced 

Scorecard 

sebaiknya 
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Kinerja Pada 

Rumah Sakit 

Islam 

Surabaya 

pertumbuhan 

pendapatan, rasio 

operasi, dan 

perbandingan laba 

dari pendapatan, 

ROI menunjukkan 

peningkatan, 

sehingga kinerja 

keuangan dinilai 

baik. Perspektif 

pelanggan 

menunjukkan 

keberhasilan 

Rumah Sakit Islam 

Surabaya dalam 

memberikan 

pelayanan 

terbaiknya. 

Perspektif proses 

bisnis internal 

terdiri dari tingkat 

penyediaan obat, 

penambahan 

peralatan dan 

pemeliharaan dan 

sanitasi lingkungan 

telah terlaksana 

dengan baik 

sehingga target 

rumah sakit 

tercapai. 

Berdasarkan 

didukung oleh 

semua 

personel yang 

ada dan 

koordinasi 

yang lebih 

baik sehingga 

Balanced 

Scorecard 

benar-benar 

dapat 

diterapkan. 

Melakukan 

evaluasi dan 

pemantauan 

yang 

konsisten dan 

berkesinambu

ngan. Dan 

memberikan 

pelayanan 

medis yang 

optimal. 
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perspektif bisnis 

internal yang 

terdapat dalam 

Balanced 

Scorecard kinerja 

Rumah Sakit Islam 

Surabaya dinilai 

baik. Dan 

perspektif 

pertumbuhan dan 

pembelajaran 

menunjukkan 

bahwa kinerja 

Rumah Sakit Islam 

Surabaya dinilai 

baik. 

 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pada landasan 

teori yang telah diuraikan di atas. Untuk mencapai keberhasilan tujuan dan target 

suatu perusahaan harus melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini 

menjelaskan kinerja perusahaan secara keseluruhan menggunakan konsep balanced 

scorecard yang diukur melalui empat perspektif. Masing-masing perspektif diukur 

dengan menggunakan scoring untuk mendapatkan hasil yang berimbang.  

 Empat perspektif dalam BSC yang digunakan  sebagai alat ukur terhadap 

kinerja perusahaan adalah sebagai berikut: 
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1. Perspektif  Keuangan, merumuskan tujuan financial yang ingin dicapai 

organisasi di masa datang dan dijadikan dasar bagi ketiga perspektif lain 

dalam menentukan tujuan dan ukurannya. 

2. Perspektif Pelanggan, mengidentifikasikan pelanggan dan segmen pasar 

dimana perusahaan akan bersaing, yang bertujuan untuk pemuasan 

kebutuhan pelanggan. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal, mengidentifikasikan proses-proses yang 

penting bagi organisasi untuk melayani pelanggan (perspektif pelanggan) 

dan pemilik organisasi (perspektif keuangan). 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, menggambarkan kemampuan 

organisasi untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang dengan 

menyiapkan infrastruktur bagi ketiga perspektif lainnya agar tujuan dari 

perspektif-perspektif tersebut tercapai. 

 Dari uraian di atas maka kerangka pemikiran ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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