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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengukuran Kinerja 

Menurut Nordiawan, (2010:158) Pengukuran kinerja adalah instrumen yang 

digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan 

kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja terdiri dari aktivitas 

pendokumentasian proses pelaksanaan yang terdiri atas proses dan aktivitas yang 

dilakukan untuk mengubah input (sumber daya yang digunakan selama kegiatan) 

menjadi output (barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan). 

 Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur 

pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil 

yang ditampilkan yaitu berupa produk, jasa ataupun proses. pengukuran atau 

penilaian kinerja sangat penting dilakukan untuk memberikan motivasi dan arah dan 

untuk memberikan umpan balik tentang efektivitas rencana suatu perusahaan (Weng, 

2011). 

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang 

ditetapkan, (Supardi, 2013:45). Kinerja pegawai dapat dilihat dari: seberapa baik 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan, tingkat kejujuran dalam berbagai situasi, inisiatif 

dan prakarsa memunculkan ide-ide  baru dalam pelaksannan tugas, sikap karyawan 

terhadap pekerjaan dalam (suka atau tidak suka, menerima atau menolak), kerja sama 
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dan keandalan, pengetahuan dan keterampilan tentang pekerjaan, pelaksanaan 

tanggung jawab, pemanfaatan waktu serta pemanfaatan waktu secara efektif. 

Sedangkan menurut Fahmi, (2011:237) penilain kinerja adalahh suatu penilaian 

yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan baik para karyawan maupun 

manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaan. 

Penilaian kinerja menurut (Usman,2011: 487) merupakan penentuan derajat 

kualitas berdasarkan indikator yang ditetapkan terhadap penyelenggara pekerjaan. 

Kinerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seseorang dalam bidang 

tugasnya. Kinerja adalah sama dengan prestasi kerja atau dalam bahasa inggris 

disebut  performance. 

Akdon,(2007:166) kinerja adalah hasil kerja suatu organisasi dalam rangka 

mewujudkan tujuan startegik, kepuasan pelanggan dan kontribusinya terhadap 

lingkungan strategik. Pengukuran kinerja atau mengukur hasil karya adalah 

merupakan alat manajemen untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan 

pelaksanaan startegi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja dan penentuan hasil 

capaian indikator kinerja. Kinerja harus selalu diukur agar dapat dilakukan tindakan-

tindakan penyempurnaan. Tindakan-tindakan penyempurnaan yang dimaksud 

menurut (Akdon, 2007:173) antara lain: 
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a) Memperbaiki kinerja yang masih lemah. 

b) Meningkatkan hubungan yang lebih baik antar staf dan manajemen 

(empowerment) dan  

c) Meningkatkan hubungan yang lebih erat dengan customer. 

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama  

pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah  ditentukan, atau apakah 

kinerja dapat dilakukan sesuai  jadwal waktu yang telah ditentukan, atau hasil kinerja 

telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut (Wibowo,2010:230) 

Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara :   

1) Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi. 

2) Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan. 

3) Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja. 

4) Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu 

prioritas perhatian. 

5) Menghindari konsekuensi dari rendahhnya kualitas. 

6) Mempertimbangkan penggunaan sumber daya. 

7) Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, namun ukuran 

kinerja harus relevan, signifikan, dan komprehensif. Menurut (Wibowo, 2010:235)  

Keluarga ukuran berkaitan dengan tipe ukuran yang dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:  
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a) Produktivitas  

Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input dan output 

fisik suatu proses. Oleh karena itu produktivitas merupakan hubungan antara 

jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi dalam 

memproduksi output. 

b) Kualitas 

Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut, jumlah 

ditolak, dan cacat perunit, maupun ukuran eksternal rating seperti kepuasan 

pelanggan atau penialain frekuensi pemesanan ulang pelanggan. 

c) Ketepatan waktu. 

Ketepatan waktu mennyangkut persentase pengiriman tepat waktu atau 

persentase pesanan dikapalkan sesuai dijanjikan. Pada dasarnya, ukuran 

ketepatan waktu mengukur apakah orang melakukan apa yang dikatakan akan 

dilakukan. 

d) Cycle time 

Cycle time menunjukan jumlah waktu yang diperlukan untuk maju dari satu 

titik ke titik lain dalam proses. Pengukuran cycle time mengukur berapa lama 

sesuatu dilakukan. Misalnya adalalah berapa lama waktu rata-rata diperlukan 

dari pelanggan menyampaikan pesanan sampai pelanggan benar-benar 

menerima pesanan. 
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e) Pemanfaatan sumber daya 

Pemanfaatan sumber daya merupakan pengukuran sumber daya yang 

dipergunakan lawan sumber daya tersedia untuk dipergunakan. Pemanfaatan 

sumber daya dapat diterapkan untuk mesin, komputer, kendaraan, dan bahkan 

orang. 

f) Biaya  

Ukuran terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam dasar perunit. 

Penilaian pekerjaan adalah suatu metode untuk membandingkan berbagai 

pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan sistematis untuk 

menentukan suatu urutan tingkat pekerjaan-pekerjaan itu melalui penentuan 

kedudukan dan rasio suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Hasil dari 

penilaian pekerjaan ini disebut sebagai kinerja, yang dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk memberikan suatu sistem upah yang adil (Sinambela,2013:5) 

Kinerja dapat dioptimalkan melalui penetapan deskripsi jabatan yang jelas dan 

terukur bagi setiap jabatan (pegawai), sehingga mereka mengerti fungsi dan 

tanggungjawabnya. Dalam hal ini deskripsi jabatan yang baik akan dapat menjadi 

landasan untuk: 

1) Penentuan gaji. Hasil deskripsi jabatan akan berfungsi menjadi dasar untuk 

perbandingan pekerjaan dalam suatu organisasi dan dapat dijadiakan sebagai 

acuan pemberian gaji yang adil bagi pegawai sebagai data pembanding dalam 

persaingan dalam perusahaan. 
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2) Seleksi pegawai. Deskripsi jabatan sangat dibutuhkan dalam penerimaan 

seleksi dan penempatan pegawai. Selain itu juga merupakan sumber untuk 

pengembangan spesifikasi pekerjaan yang dapat menjelaskan tingkat 

kualifikasi yang dimiliki seorang pelamar dalam jabatan tertentu. 

3) Orientasi. Deskripsi jabatan dapat mengenalkan tugas-tugas pekerjaan yang 

baru kepada pegawai dengan cepat dan efesien. 

4) Penilaian kinerja. Deskripsi jabatan menunujukan perbandingan bagaimana 

seseorang pegawai memenuhi tugasnya dan bagaiamana tugas itu seharusnya 

dipenuhi. 

5) Pelatihan dan pengembangan. Deskripsi jabatan akan memberikan analisis 

yang akurat mengenai pelatihan yang diberikan dan perkembangan untuk 

membantu pengembangan karir. 

6) Uraian dan perencanaan organisasi. Perkembangan awal dari deskripsi 

jabatan menunjukan dimana kelebihan dan kekurangan dalam 

pertanggungjawaban. Dalam hal ini deskripsi jabatan akan menyeimbangkan 

tugas dan tanggungjawab. 

7) Uraian tanggungjawab. Deskrisi jabatan akan membantu individu untuk 

memahami berbagai tugas dan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya.(Sinambela : 2013 : 8). 

Terdapat tiga dimensi kinerja yaitu: kemampuan, motivasi, dan peluang 

sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:  
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Gambar II.1 Hubungan dimensi-dimensi kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sinambela, Kinerja Pegawai 2013:12 

Gambar tersebut menunjukan bahwa kinerja memiliki tiga dimensi yaitu, 

kemampuan, motivasi dan peluang. Ketiga dimensi tersebut saling terkait dan saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Menurut (Wibowo, 2010:240) kunci untuk menciptakan ukuran kinerja yang 

efektif adalah sebagai berikut: 

1) Ukuran mempunyai penggunaan spesifik bagi individu atau kelompok 

individu nyata . ukuran kinerja yang efektif akan selalu membantu orang 

memonitor, mengontrol, mengelola, mendiaknosis, memperbaiki, atau 

merencanakan beberapa aspek pekerjaan menjadi lebih baik. 

PELUANG MOTIVASI 

KEMAMPUAN 

KINERJA 
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2) Ukuran kinerja ditangkap dan disampaikan kepada pengguna yang 

dimaksudkan dalam waktu yang ditentukan sebelumnya. Ketepatan waktu 

merupakan atribut penting terhadap kegunaan, ukuran kinerja yang baik harus 

disampaikan pada waktu yang tepat sehingga benar-benar dapat 

dipergunakan. 

3) Ukuran kinerja dibagikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat atau 

dengan mudah dapat diakses oleh orang yang tepat. Oleh karena itu, harus 

diidentifikasi siapa pengguna yang memerlukan informasi sehingga dapat 

dihindari untuk kemungkinan jatuh kepada orang yang tidak tepat. 

4) Ukuran kinerja berarti dapat diserap dan dimengerti dengan cepat dan mudah. 

Ukuran kinerja yang baik tidak memerlukan studi mendalam untuk 

memahami arti pentingnya. Ukuran kinerja juga berisi beberapa tipe dasar 

perbandingan yang cepat membiarkan pengguna membandingkan tingkat 

kinerja yang diinginkan dengan tingkat kinerja yang sekarang. 

5) Penyajian ukuran kinerja harus sesuai dengan pedoman standar. Penggunaan 

warna harus memberi makna yang sama untuk semuanya sehingga diperlukan 

pedoman yang ditentukan lebih dahulu. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja 

adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai 

nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan 

sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan 
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suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian 

atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 

2.1.1 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Secara umum, pengukuran kinerja menunjukan hasil dari implementasi sebuah 

kegiatan atau kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini 

dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap tujuan 

atau kebijakan. Menurut  (Usman,2011: 490) Tujuan penialian kinerja adalah : 

1) Lebih menjamin objektivitas dalam pembinaan calon pegawai dan pegawai 

berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. 

2) Memperoleh bahan-bahan pertimbangan objektif (masukan) dalam pembinaan 

calon pegawai dan PNS dalam membuat kebijakan seperti promosi, demosi, 

transfer (mutasi), hukuman, pemecatan, bonus, job design  seperti  job 

enlargment, job encriment, and job rotation. 

3) Memberi masukan untuk mengtasi masalah yang ada, misalnya kurang 

terampil atau perlu keterampilan baru (untuk menentukan jenis pelatihan dan 

pengembangan karier calon pegawai dan pegawai). 

4) Mengukut validitas metode penilaian kinerja yang digunakan . 

5) Mendiagnosa masalah-masalah organisasi. 

6) Umpan balik bagi calon pegawai dan pegawai , serta pimpinan. 

 Adapun tujuan penilaian kinerja disektor publik menurut(Nordiawan,2010:158) 

adalah sebagai berikut: 
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1) Menghitung tingkat ketercapaian tujuan organisasi 

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk 

mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Peneilaian kinerja berfungsi 

sebagai tongak (milestone) yang menunjukan tingkat ketercapaian tujuan dan 

juga menunjukan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari 

tujuan yang ditetapkan. 

2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

Pengukuran kinerja merupakan pendapatan sistematik dan terintegrasi untuk 

memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategik 

organisasi serta mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja 

bertujuan memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan 

mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. 

3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya  

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan 

kinerja dimasa mendatang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam 

jangka panjang bertujuan membentuk budaya berprestasi (achievement 

culture) didalam organisasi. 

4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). 
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5) Memotivasi pegawai 

Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan 

pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, 

pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut 

memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan 

kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi. 

6) Menciptakan akuntabilitas publik 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong tercapainya 

akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukan seberapa besar kinerja 

manajerial diacapai seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja 

yang lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. 

Sedangkan manfaat Pengukuran kinerja menurut (Fahmi,2011:238) adalah 

sebagai berikut : 

a) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efesien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum. 

b) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan 

seperti, promosi,transfer,dan pemberhentian. 

c) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

d) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 
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e) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

Sedangkan Menurut  (Usman,2011: 490) Manfaat penilaim kinerja adalah:  

1) Meningkatkan objektivitas penilain kinerja pegawai 

2) Meningkatkan keefektifan penilaian kinerja pegawai  

3) Meningkatkan kinerja pegawai, dan 

4) Mendapatkan bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan 

pegawai tersebut baik berdasarkan sistem karier maupun prestasi. 

Kemudian  menurut (Moeheriono, 2011:72) manfaat dan pengukuran kinerja 

terhadap organisasi publik, adalah sebagai berikut: 

a) Pengukuran kinerja membantu pimpinan instansi pemerintah dalam penentuan 

tingkat pencapain tujuan yang perlu dicapai. 

b) Memberikan umpan balik bagi para pengelola dan pembuat keputusan di 

dalam proses evaluasi dan perumusan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan 

kinerja pada masa yang akan datang. 

c) Menjadi alat komunikasi pimpinan, organisasi, pegawai dan para stakeholder 

eksternal. 

d) Menggerakkan instansi pemerintah ke arah yang positif. Namun, bila sistem 

pengukuran kinerjanya buruk, maka dapat menyebabkan organisasi 

menyimpang jauh dari tujuan. 

e) Mengidentifikasi kualitas pelayanan instansi pemerintah. 
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Astuti (2006) mengatakan bahwa banyak manfaat yang dapat diraih dari 

penilaian kinerja, salah satunya adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi 

organisasi strategi merupakan informasi mengenai kinerja pemerintah pada periode-

periode sebelumnya. Informasi keuangan dan non keuangan merupakan informasi 

umpan balik yang mengungkapkan kualitas implementasi stratrgi. 

2.1.2 Indikator Kinerja  

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif mauapun kualitatif untuk dapat 

menggambarkan tingkat pencapain sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap 

perencanaan(ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) maupun tahap setelah kegiatan 

selesai (ex-post). Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan 

bahwa kinerja hari demi hari menunjukan kemajuan dalam rangka menuju 

tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu indikator kinerja menurut 

(Akdon,2007:167) adalah sebagai berikut: 

a) Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interprestasi. 

b) Dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

c) Menangani aspek-aspek relevan. 

d) Harus penting atau berguna untuk menunjukan keberhasilan input, output, 

manfaat maupun dampak serta proses. 

e) Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. 
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f) Efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya 

yang tersedia. 

Kemudian penetapan indikator kinerja harus berlandaskan pada hasil 

perumusan strategik yang meliputi tujuan, sasaran dan strategi organisasi. Setelah itu 

diidentifikasi data, informasi yang lengkap, akurat dan relevan untuk memudahkan 

pemilihan indikator kinerja. Terdapat 5 (lima) macam indikator kinerja yang 

umumnya digunakan (Akdon,2007:168)  yakni: 

1) Indikator kinerja input (masukan) adalah indikator segala sesuatu yang 

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang 

ditentukan, misal dana, SDM, informasi, kebijakan dan lain-lain. 

2) Indikator kinerja output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik. 

3) Indikator kinerja income (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek 

langsung). 

4) Indikator kinerja benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan 

tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

5) Indikator kinerja impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik 

positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi 

yang telah ditetapkan. 
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2.1.3 Metode Pengukuran Kinerja 

Dalam rangka melakukan pengukuran kinerja instansi pemeritah, perlu dibuat 

dulu rencana kerja tahunan yang diambil dari rencana strategik yang berjangka lima 

tahunan. Perencanaan tahunan ini dapat dibuat dengan membuat Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran, yang cara mencapainya memuat kebijakan dan program satu tahunan yang 

akan dikerjakan (Akdon,2007:174). 

Dari Rencana Kerja Tahunan ini dibuat rencana pengukuran kinerja dengan 

menguraikan perprogram kedalam kegiatan tahunan, yang selanjutnya dapat dibuat 

indikator-indikatornya. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari: indikator masukan, 

indikator proses, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat dan indikator 

dampak. 

Untuk mengukur kehematan, efektivitas, efesiensi dan kualitas pencapain 

sasaran, dilkakukan pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang 

terdiri indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, yang dilakukan secara 

terencana dan sistematis setiap tahun. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk 

indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu 

program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. 

Beberapa cara pengukuran kinerja (Akdon,2007:174) antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1) Membandingkan kinerja antara kinerja nyata dengan kinerja yang 

direncanakan. 
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2) Membandingkan kinerja nyata dengan hasil (sasaran) yang diharapkan. 

3) Membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. 

4) Membandingkan kinerja dengan kinerja instansi lain atau dengan swasta 

yang unggul dibidang tugas yang sama dengan kegiatan yang sedang diukur. 

5) Membandingkan kinerja nyata dengan standar. 

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator 

tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif dan 

sifat output yang dihasilkan lebih banyak bersifat intagible output. Value for money 

(VFM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan 

pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Renyowijoyo, 

2013:4). 

1) Ekonomi merupakan perolehan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu 

dengan harga terendah. Eknomi merupakan perbandingan antara masukan 

(yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait 

dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber 

daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran boros dan tidak 

produktif. 

2) Efesiensi merupakan tingkat pencapaian keluaran (output) yang maksimum 

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai 

keluaran tertentu. Efesiensi merupakan perbandingan keluaran atau masukan 
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(output atau input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang 

telah ditetapkan. 

3) Efektivitas merupakan tingkat pencapain hasil program dengan target yang 

ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome 

dengan output.  

Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya 

masukan paling kecil untuk mencapai keluaran optimum dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Manfaat konsep value for money pada organisasi sektor publik 

antara lain: 

a) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik 

b) Meningkatkan mutu pelayanan publik 

c) Menurunkan biaya pelayanan publik karena efesiensi dan penghematan input 

d) Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik 

e) Meningkatkan kesadaran atas penggunaan uang publik, demi akuntabilitas  

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memperbaiki kinerja 

pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan, dan mewujudkan 

pertanggungjawaban publik serta memperbaiki komunikasi pelanggan. Strategi yang 

diterapkan bagi instansi pemerintah adalah bagaimana agar masyarakat atau 

pelanggan dapat merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan 

sebaik-baiknya. Pelayanan tersebut tanpa harus memperhatikan berapa pendapatan 

yangakan diterima dari masyarakat jika pemerintah menyediakan barang dan 
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pelayanan publik tertentu. Dengan demikian dibutuhkan suatu penilaian kinerja yang 

dapat digunakan menjadi landasan untuk mendesain sistem penghargaan agar 

personel menghasilkan kinerjanya yang sejalan dengan kinerja yang diharapkan oleh 

organisasi (Limbu, 2016). 

Dalam sektor publik penyedia sumber daya finansial yang utama adalah 

masyarakat sehingga organisasi harus berfokus pada sesuatu yang diharapakan oleh 

masyarakat. Masyarakat  mengharapkan uang yang telah dibayarkan digunakan 

secara ekonomi, efesien dan efektivitas (Value For Money) serta memenuhi prinsip 

transparansi dan akuntabilitas publik (Gaspersz, 2006:207). 

Pemilihan metode penilaian kinerja pemerintah harus tetap mempertahankan 

prinsip-prinsip efesien dan efektivitas serta harus dapat dengan mudah diaplikasikan 

terutama kesesuaiannya terhadap laporan yang telah dibuat oleh setiap program atau 

kegiatan pemerintah (Theresia,2010). 

2.2 Pandangan Islam Tentang Pengukuran Kinerja 

Pemahaman tentang kinerja memperlihatkan sejauh mana sebuah organisasi, 

baik pemerintah, swasta, organisasi laba dan nirlaba, menafsirkan tentang kinerja 

sebagai suatu pencapaian yang relevan dengan tujuan organisasi. Sesuai dengan 

firman Allah dalam Surat At-taubah ayat: 105 : 
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”Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.(Q.S At-Tubah : 105) 

Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insani dan ukuran yang 

tanggungjawabnya berbeda, sebagimana firman Allah dalm surat An-An’am ayat: 

132 : 

                   

“Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan 

apa yang dikerjakannya.dan tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka 

kerjakan”.(Q.S An-An’am : 132) 

 

2.3 Pengertian Balanced Scorecard 

Pada awalnya Balanced Scorecard digunakan sebagai sistem pengukuran 

kinerja. Namun karena tahapan Balanced Scorecard harus dimulai dari penerjemahan 

visi, misi dan tolak ukur yang spesifik, maka Balanced Scorecard  merupakan bagian 

integral dari proses manajemen (Akdon, 2007:134). Balanced Scorecard mendidik  
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manajemen dan organnisasi untuk memandang organisasi dari kurang lebih 

empat perspektif: keuangan, pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan, serta bisnis 

internal, yang menghubungkan pengendalian operasional jangka pendek kedalam visi 

dan strategi jangka panjang. 

Balanced Scorecard dikembangakan oleh Robert Kapalan (Harvad University) 

dan David Norton (Retnaissance Solutions Inc), merupakan kerangka yang 

mengemukakan kembali sebuah strategi organisasi menjadi lebih jelas dan tujuan 

pengukuran kinerja difokuskan pada pelanggan, proses bisnis internal, karyawan, dan 

para pemegang saham (Cecily,2011:16) 

Balanced Scorecard mentranslasikan misi dan strategi organisasi kedalam 

serangkaian ukuran kinerja yang memberikan kerangka kerja untuk 

mengimplementasikan strateginya. Balanced Scorecard tidak hanya  berfokus pada 

pencapaian tujuan keuangan, tetapi juga menyoroti tujuan non keuangan yang harus 

dicapai sebuah organisasi untuk memenuhi tujuan keuangannya. Scorecard mengukur 

kinerja sebuah organisasi dari empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis 

internal, pembelajaran serta pertumbuhan. Strategi yang diterapkan perusahaan akan 

memengaruhi ukuran-ukuran yang digunakan untuk menelusuri kinerja dari keempat 

perspektif tersebut (Horngren,2006:4) 

Rudianto,(2013:235) Balanced Scorecard merupakan metode perencanaan dan 

penilaian yang mencakup empat prespektif perusahaan, yaitu perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran serta 
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pertumbuhan. Balanced Scorecard menekankan perencanaan dan pengukuran 

keuangan serta non keuangan yang merupakan bagian informasi bagi seluruh pegawai 

dari semua tingkatan organisasi. Tujuan perencanaan dan pengukuran dalam 

Balanced Scorecard bukan hanya penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non 

keuangan yang ada saja melainkan juga merupakan hasil proses atas bawah (top-

down) berdasarkan misi dan strategi dari suatu unit usaha.  

Moeheriono, (2012:169) Balanced Scorecard merupakan alat manajemen yang 

didesain untuk menerjemahkan visi, misi, keyakinan dasar, nilai dasar, dan startegi 

kedalam sasaran-sasaran startejik yang komprehensif, koheren, terukur, dan 

berimbang. 

Balanced Scorecard merupakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan 

berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja 

keuangan masa lalu dan memperkenalkan pendorong kinerja keungan masa depan, 

menurut (Rudianto, 2013: 235) yaitu meliputi: 

1) Pelanggan 

2) Proses bisnis internal 

3) Pembelajaran 

4) Pertumbuhan 
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Gambar II.2  Empat Perspektif Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

Sumber: Rudianto, Akuntansi Manajemen 2013: 235 

Keempat  aspek pendorong kinerja perusahaan tersebut diturunkan dari proses 

penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eskplisit dan ketat 

kedalam berbagai tujuan serta ukuran yang nyata. Empat ukuran dalam Balanced 

Scorecard ini cukup komprehensif  untuk memotivasi eksekutif demi mencapai 

keberhasilan keuangan perusahaan yang bersifat lestari dan jangka panjang. 

Sebagai kerangka kerja, BSC disebut Balanced (berimbang) karena adanya 

keseimbangan antara kinerja keuangan dan non keuangan, kinerja jangka pendek dan 

kinerja jangka panjang, serta kinerja yang besifat internal maupun eksternal. 

Sedangkan Scorecard (kartu skor) adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor 

kinerja seseorang atau lembaga. Kartu skor juga dapat digunakan untuk 

merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang atau kinerja organisasi 

di masa depan. 
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Pada organiasasi pemerintah , penerapan Balanced Scorecard memerlukan 

beberapa penyesuaian yang disebabkan oleh perbaikan fokus utama , tujuan, ukuran 

serta target organisasi publik dengan sektor swasta (Gasperz, 2006). 

Balanced Scorecard  yang dirancang dengan baik mengombinasikan antara 

pengukuran keuangan dari kinerja masa lalu dengan pengukuran dari pemicu kerja 

masa depan perusahaa. Tujuan spesifik pengukuran Balanced Scoorecard perusahan 

dijabarkan dari Visi dan strategi perusahaan (Wahyuni,2011). 

Kerangka kerja dalam Balanced Scorecard berupaya menyeimbangkan empat 

aspek sekaligus yang memiliki wilayah tangible asset dan intangible asset. Konsep 

dalam Balanced Scorecard terkait dengan tiga area menurut (Rudianto, 235) adalah 

sebagai berikut:  

1) Keseimbangan antara indikator keberhasilan keuangan dan non keuangan. 

Balanced Scorecard sendiri awalnya dibuat untuk mengatasi kekurangan 

dalam ukuran kinerja keuangan dengan menyeimbangkannya dengan pemicu 

kinerja lain yang mengacu ke masa depan. Ini masih terus menjadi prinsip 

Balanced Scorecard. 

2) Keseimbangan antara konstituen internal dan eksternal organisasi. Pihak 

pemegang saham dan pelanggan merepresentasikan konstituen internal. 

Balanced Scorecard berusaha menyeimbangkan kebutuhan kedua kelompok 

yang tak jarang menjadi kontradiktif satu sama lain untuk bisa secara efektif 

mengimplementasikan strategi. 
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3) Keseimbangan antara indiktor kinerja lag dan lead. Lag adalah pengukuran 

yang menjelaskan sesuatu telah terjadi. Indikator lag secara umum 

merepresentasikan kinerja masa lalu karena itu, jika perusahaan bereaksi pada 

pengukuran itu akan menjadi terlambat. Sebaliknya, indikator lead 

menceritakan sesuatu mengenai masa depan. Indikator lead adalah pemicu 

kinerja yang membawa paada pencapaian indikator lag. 

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa Balanced Scorecard adalah 

sistem pengukuran kinerja yang berfokus pada aspek keuangan dan non keuangan 

dengan memandang empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, pembelajaran dan 

pertumbuhan karyawan, serta proses bisnis internal yang dapat membantu organisasi 

untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dimana semua perspektif 

tersebut terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. 

2.3.1 Perspektif Balanced Scorecard 

1) Perspektif keuangan 

Perspektif finansial suatu Balanced Scorecard mencakup ukuran-ukuran atas 

hasil akhir yang biasanya merupakan hal terpenting bagi para pemilik organisasi. 

Contoh-contohnya adalah nilai dan tingkat pertumbuhan laba bersih, tingkat 

pengembalian atas investasi, margin kotor  sebagai persentase dari penjualan, laba 

sebagai persentase dari penjualan. Untuk organisasi yang baru didirikan, ukuran 

finansial terpenting mungkin adalah nilai dan tingkat pertumbuhan dari penjualan 

bersih dan margin kotor (Carter, 2009:50). 
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Perspektif Keuangan menurut (Tika, 2006:126) adalah pengukuran kinerja 

keuangan mengarah kepada perbaikan, perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan 

strategis. 

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 pelaksanaanya memberikan kontribusi 

atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Pada saat perusahaan melakukan 

pengukuran secara keuangan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi 

keberadaan industri yang dimilikinya. Terdapat tiga tahap perkembangan industri 

menurut (Rudianto, 238) yaitu: growth, sustain, dan hervest. 

a) Growth 

Perusahaan yang sedang bertumbuh berada pada awal siklus hidup 

perusahaan. Perusahaan ini menghasilkan barang dan jasa yang memiliki 

potensi pertumbuhan. Untuk memanfaatkan potensi ini, perusahaan harus 

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 sistem, infrastruktur, dan jaringan distribusi yang akan mendukung 

terciptanya hubungan dengan berbagai pihak, dan memelihara serta 

mengembangkan hubungan yang erat dengan para pelanggan. Tujuan 
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keuangan keseluruhan perusahaan dalam tahap pertumbuhan adalah 

presentase tingkat pertumbuhan pendapatan dan tingkat pertumbuhan 

penjualan di berbagai pasar sasaran, kelompok pelanggan, serta wilayah. 

b) Sustain  

Sustain adalah perusahaan yang berada pada tahap bertahan, yaitu situasi 

dimana unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi penenam investasi dan 

investasi ulang, tetapi diharpakan mampu mengasilkan pengembalian modal 

yang cukup tinggi.Tujuan keuangan ditahap bertahan biasanya terkait dengan 

profitabilitas, yang dinyatakan dengan menganggap investasi modal dalam 

unit bisnis tetap (given/exogenous) dan meminta para manajer untuk 

memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan dari investasi modal. 

c) Harvest  

Yaitu tahap dimana perusahaan ingin “menuai” investasi yang dibuat pada 

dua tahap sebelumnya. Tujuan keuangan keseluruhan bisnis pada tahap 

menuai adalah arus kas operasi dan penghematan berbagai kebutuhan modal 

kerja. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan keuangan di setiap tahap sangat 

berbeda. Tujuan keuangan ditahap pertumbuhan akan menekankan 

pertumbuhan penjualan dipasar baru, kepada pelanggan baru, dan 

menghasilkan produk serta jasa baru, mempertahankan tingkat pengeluaran 

yang memadai untuk pengembangan produk dan proses, sistem, kapabilitas 

pekerja, penetapan saluran pemasaran, penjualan, serta distribusi baru.  
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Tujuan keuangan ditahap bertahan akan bertumpu pada ukuran keuangan 

tradisional, seperti return on investment (ROI),  return on equity (ROE) , laba 

operasi dan margin kotor. Tujuan keuangan perusahaan tahap menuai akan 

menekankan pada arus kas.  

Dari tahap-tahap perkembangan tersebut, diperlukan strategi yang berbeda. 

Dalam perspektif keuangan, terdapat tiga aspek strategi yang dilakukan suatu 

perusahaan 1) pertumbuhan pendapatan dan kombinasi pendapatan yang dimiliki 

organisasi bisnis, 2) penurunan biaya dan peningkatan produktivitas, 3) penggunaan 

aset yang optimal dan strategi investasi. 

Gambar II.3 Tiga Aspek Strategi dalam Perspektif Keuangan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rudianto, Akuntansi Manajemen 2013: 239 

 

 

pendapatan 

profit 

biaya 



37 
 

2) Pespektif Pelanggan 

Perspektif pelanggan menurut (Tika, 2006:127) Untuk memuaskan pelanggan, 

perusahaan perlu menciptakan dan menyajikan suatu produk dan jasa yang bernilai 

lebih bagi konsumen. Adapun nilai  lebih terjadi apabila manfaat yang diterima 

konsumen dari produk dan jasa lebih tinggi daripada biaya perolehannya. Untuk 

pengukuran perspektif konsumen atau pelanggan digunakan dua cara yaitu: 

1) Kelompok pengukuran inti yakni megukur tingkat kepuasan, loyalitas, 

keterikatan, akuisisi konsumen dari pasar yang ditergetkan dan profitabilitas 

pelanggan atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari target pasar yang 

dilayani. 

2) Preposisi nilai pelanggan yakni merupakan kinerja pemicu yang menyangkut 

apa yang harus disajikan perusahaan untuk mencapai tingkat kepuasan, 

loyalitas, retensi, dan akuisisi konsumen yang tinggi. 

Preposisi nilai merupakan gambaran atribut yang disajikan perusahaan  dari 

produk dan jasa yang dijual untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan. 

Atribut dapat berupa antribut produk atau pelayanan, hubungan pelanggan, serta 

kesan dan reputasi. 

Perspektif pelanggan mencakup ukuran-ukuran dari akuisisi pelanggan, 

kepuasan pelangggan, dan retensi pelanggan. Contoh-contoh dari ukuran pelanggan 

adalah jumlah pelanggan baru, persentase pelanggan yang melakukan pembelian 

berulang, rata-rata tanggapan atas survei mengenai kepuasan  pelanggan, jumlah 
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keluhan pelanggan, persentase pangsa pasar dalam segmen pasar yang menjadi target 

perusahaan, dan jumlah pelanggan yang menanggap organisasi tersebut sebagai 

pemasok yang paling disukai. Semua ukuran ini sama-sama mencerminkan sampai 

sejauh  mana organisasi tersebut menciptakan dan mempertahankan hubungan yang 

diinginkan dengan pelanggan (Carter, 2009:50). 

Perspektif Customer dalam Balanced Scorecard mengidentifikasikan 

bagiamana kondisi Customer dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan 

untuk bersaing dengan kompetitor. Segmen yang telah dipilih ini mencerminkan 

keberadaan customer tersebut sebagai sumber pendapatan (Rudianto,2014:240) 

Gambar II.4 Perspektif Pelanggan 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Rudianto, Akuntansi Manajemen 2013: 240 
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Dalam perspektif pelanggan Balanced Scorecard, para manajer 

mengidentifikasikan pelanggan dan segmen pasar diamana unit bisnis tersebut akan 

bersaing dan berbagi ukuran kinerja unit bisnis dalam segmen sasaran. Perspektif ini 

biasanya terdiri atas beberapa ukuran utama atau ukuran generik keberhasilan 

perusahaan dari strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Ukuran 

utama tersebut menurut (Rudianto, 240) terdiri atas: 

a) Kepuasan pelanggan, yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan. 

b) Retensi pelanggan, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan hubungan dengan pelanggannya yang mungkin seperti 

seberapa besar perusahaan berhasil mempertahankan pelanggan lama. 

c) Akusisi pelanggan baru, yaitu tingkat kemampuan perusahaan demi 

memperoleh dan menarik pelanggan baru dalam pasar. 

d) Pangsa pasar yang meningkat di segmen sasaran menggambarkan seberapa 

besar penjualan yang dikuasi oleh perusahaan dalam segmen tertentu. 

 Perpektif pelanggan memungkinkan para manajer unit bisnis 

mengartikulasikan strategi yang berorientasi pada pelanggan dan pasar yang akan 

memberikan keuntungan masa depan yang lebih besar. Untuk mencapai berbagai 

ukuran pencapaian dalam persektif pelanggan tersebut menurut (Rudianto, 241)  

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh 

perusahaan karena merupakan unsur yang mempengaruhi, yaitu: 
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a) Atribut produk dan jasa serta fasilitasnya. Berbagai hal yang melekat dalam 

produk yang dijual akan sangat berpengaruh terhadap kesetian pelanggan 

kepada perusahaan. 

b) Hubungan dengan pelanggan. Kemampuan perusahaan membangun hubugan 

dengan pelanggan setelah mereka membeli produk dari perusahaan akan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan kepada perusahaan. 

c) 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. 

3) Perspektif Proses Bisnis Internal 

Dalam perspektif proses internal, organisasi mengidentifikasi proses kunci 

yang harus dikelola dengan baik agar terbangun keunggulan organisasi (Gaspersz, 

2006:209). 

Perspektif proses bisnis internal dari suatu Balanced Scorecard melaporkan 

pekerjaan yang paling penting dari organisasi tersebut pekerjaan yang harus menjadi 

keunggulan organisasi itu agar dapat berhasil. Bergantung pada sifat dan lingkup dari 

aktivitas ekonomi organisasi tersebut, perspektif ini dapat mencakup ukuran-ukuran 

kualitas, kecepatan,dan biaya dengan mana organisasi tersebut menghasilkan barang 
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dan jasa, ukuran-ukuran daya tanggap, kualitas, dan biaya layanan purna jual, ukuran-

ukuran inovasi, serta ukuran-ukuran kinerja lingkungan dan sosial (Carter, 2009:50). 

Perspektif proses bisnis internal menurut (Moeheriono,2012:173) merupakan 

analisis utama proses internal organisasi. Analisis itu mencakup identifikasi tugas 

pokok dan fungsi serta kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian 

perspektif stakeholder serta sumber daya dan kapabilitas yang dibutuhkan organisasi 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

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 menurut (Rudianto, 241) yaitu: 

a) 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, dimana efesiensi dan efektivitas serta ketepatan waktu 

dari proses inovasi merupakan akan mendorong terjadi efesiensi biaya pada 

proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Secara garis besar, proses 

inovasi dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1) pengukuran terhadap inovasi yang 
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bersifat penelitian dasar dan terapan, serta 2) pengukuran terhadap proses 

pengembangan produk. 

b) Proses operasi 

Proses operasi, yaitu langkah utama kedua dalam rantai generik, adalah 

tempat dimana produk dan jasa diproduksi dan disampaikan pada pelanggan. 

Proses ini secara historis telah menjadi fokus sebagian besar sistem 

pengukuran kinerja perusahaan. Pada proses operasi yang dilakukan oleh 

masing-masing organisasi bisnis, lebih dititikberatkan pada efesiensi proses, 

konstitensi, dan ketepatan waktu dari barang serta jasa yang diberikan kepada 

pelanggan. Pada proses operasi pengukuran kinerja dilakukan terhadap 

dimensi yaitu time measurement, quality process measurement, dan process 

cost measurement.  

c) 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 adalah garansi dan aktivitas reparasi, perlakuan terhadap 
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produk cacat atau rusak, proses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan 

pada transaksi penjualan yang dilakukan. 

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 pencapain tujuan keuangan perusahaan. 

4) Perpektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menurut (Moeheriono,2012:173)  

memungkinkan organisasi melakukan pembaruan kapasitas sumber daya manusia, 

informasi dan lingkungan kinerja yang kondusif untuk meningkatkan, baik efesiensi 

maupun produktivitas dalam mendorong terwujudnya proses internal yang akan 

memberikan kepuasan dan memenuhi harapan mitra kinerja. 

Perspektif proses belajar dan berkembang menurut (Tika, 2006:129) kinerja 

yang bertujuan mendorong pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Proses 

pembelajaran dan berkembang dapat diukur melalui kriteria sebagai berikut: 

1) Kemampuan pegawai mencakup tingkat kepuasan pegawai, tingkat 

perputaran pegawai, besarnya pendapatan perusahaan per pegawai, nilai 

tambah pegawai dan tingkat pengembalian balas jasa. 
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2) Kemampuan sistem informasi meliputi, ketersediaan informasi yang 

dibutuhkan, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, dan jangka waktu 

perolehan informasi. 

3) Motivasi, pemberdayaan dan keserasian individu perusahaan. Tolak ukurnya 

jumlah saran pegawai, jumlah saran yang direalisasikan, jumlah saran yang 

berhasil guna, dan jumlah pegawai yang tahu visi misi dan tujuan 

perusahaan. 

Perspektif keempat dari Balanced Scorecard saat ini, yaitu 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, sistem, dan 

prosedur perusahaan. Dalam perspektif ini, terdapat tiga dimensi penting yang harus 

diperhatikan untuk melakukan pengukuran menurut (Rudianto, 242) yaitu: 

1) Kompetensi pegawai 

Pengukuran terhadap kemampuan karyawan dilakukan atas tiga hal pokok, 

yaitu pengukuran terhadap perputaran karyawan dalam perusahaan, dan 

pengukuran terhadap produktivitas karyawan. Pengukuran terhadap tingkat 

kepuasan karyawan antara lain meliputi tingkat keterlibatan karyawan dalam 

proses pengambilan keputusan, pengakuan akan hasil kinerja yang baik, 

kemudahan memperoleh informasi sehingga dapat melakukan pekerjaan 

sebaik mungkin, keaktifan dan kreativitas karyawan dalam melakukan 
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pekerjaanya, tingkat dukungan yang diberikan kepada karyawan, dan tingkat 

kepuasan karyawan secara keseluruhan terhadap perusahaan. Produktivitas 

karyawan dalam bekerja dapat diukur melalui berbagai cara, seperti melalui 

gaji yang diperoleh setiap karyawan, atau bisa juga diukur dengan 

menggunakan rasio perbandingan antar kompensasi yang diperoleh karyawan 

dan jumlah karyawan yang ada dalam perusahaan. 

2) Infrastruktur teknologi informasi 

Peningkatan kualitas karyawan dan produktivitas karyawan juga dipengaruhi 

oleh dukungan dari sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Semakin 

mudah informasi diperoleh, semakin baik kinerja karyawan. Pengukuran 

terhadap akses informasi yang dimiliki perusahaan dapat dilakukan dengan 

mengukur persentase ketersedian informasi yang diperlukan oleh karyawan 

mengenai pelanggannya, presentase ketersediaan informasi mengenai biaya 

produksi, dan lain-lain 

3) Budaya organisasi: motivasi, wewenang dan pembatasan wewenang. 

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 
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kualitas perusahaan, dan peningkatan Income perusahaan serta berhasil 

diterapkan dalam periode tertentu. 

b) Pengukuran atas perbaikan dan peningkatan kinerja pegawai 

c) Pengukuran dapat dilakukan dengan mendeteksi seberapa besar biaya yag 

terbuang akibat keterlambatan pengiriman, jumlah produk yang rusak, 

bahan sisa dan kehadiran karyawan. 

d) Pengukuran tarhadap  keterbatasan individu dalam organisasi 

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

berlaku dalam perusahaan demi peningkatan kinerja dan pengukuran 

terhadap kinerja tim.  

Gambar II.5 Kerangka Kerja Ukuran Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rudianto, Akuntansi Manajemen 2013: 234 
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Menurut (Akdon,2007:139) Keempat perspektif Balanced Scorecard 

memberikan manfaat: 

a) Perspektif keuangan akan memberikan informasi tentang perbaikan-perbaikan 

yang tercermin dalam sasaran-sasaran yang khusus berhubungan dengan 

keuntungan yang terukur dan perkembangan organisasi. 

b) Perspektif pelanggan akan memberikan informasi tentang strategi peningkatan 

pengakuan atas pentingnya customer fokus and customer satisfaction. 

c) Perspektif bisnis internal, memberikan informasi tentang proses internal bisnis 

yang kritis harus diunggulkan suatu organisasi. Juga untuk mengetahui apakah 

produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi masyarakat atau pelanggan. 

d) Pespektif pembelajaran dan pertumbuhan, memberikan informasi tentang 

kensenjangan antara kemampuan orang, sistem, dan prosedur untuk mencapai 

kinerja yang diinginkan. 

2.3.2 Balanced Scorecard Pada Instansi Pemerintah 

Menurut (Moeheriono, 2014:170) Perbedaan yang jelas antara Balanced 

Scorecard pada perusahaan dan organisasi publik (non profit) tergambar pada letak 

Visi dan Misi dalam model tersebut. Sumber visi dan misi ini mengalir dari perspektif 

pelanggan atau stakeholder. Perbedaan dalam startegi yang menekankan pada 

efektivitas pencapaian hasil untuk memenuhi visi dan misi organisasi, sementara 

untuk perusahaan perspektif keuangan merupakan misi yang diutamakan. 
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Beberapa perubahan yang diperlukan atas jenis ukuran dalam kerangka kerja 

Balanced Scorecard untuk organisasi publik dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel II.1 Perspektif Organisasi Publik 

Perspektif Stakeholder 1) Ukuran efesiensi 

2) Manfaat jangka panjang kepada masyarakat 

3) Pengaruh terhadap tingkah laku masyarakat atau 

populasi sasaran  

4) Perubahan sikap dalam skala besar 

5) Kepuasan regulator atas kinerja 

6) Penialain stakeholder atas kualitas output 

Perspektif proses Internal  1) Kualitas teknis yang terkait dengan standar 

internal 

2) Ketepatan waktu proses 

3) Penilaian peyedia jasa independent atas peraturan 

komunikasi, kepedulian, keadilan, dan 

administrasi 

4) Kepuasan karyawan 

Perspektif inovasi dan 

pembelajaran 

1) Pelatihan dan peningkatan keahlian pegawai 

2) Pemanfaatan peningkatan dan akses dari teknologi 

informasi 

3) Proses atau aturan baru untuk meningkatkan 

pelayanan jasa  

Perspektif keuanggan 1) Realisasi penggunaan anggaran. 

Sumber: Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Komputer 2014: 171 

Meskipun organisasi publik bukan bertujuan mencari profit, organisasi ini 

dapat mengukur efektivitas dan efesiensinya dalam memberikan pelayanan kepada 
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masyarakat. Untuk itu organisasi publik dapat menggunakan Balanced Scorecard 

dalam pengukuran kinerjanya, untuk dapat memenuhi kebutuhan organisasi publik 

berbeda dengan organisasi bisnis lainnya, maka sebelum digunakan ada beberapa 

perubahan perspektif yang dilakukan dalam konsep Balanced Scorecard perubahan 

yang terjadi menurut (Moeheriono,2014:174)  antara lain: 

1) Perubahan Framework yang mana menjadi Driver  dalam Balanced Scorecard 

untuk organisasi publik adalah misi untuk melayani masyarakat. 

2) Perubahan posisi antara perspektif Finansial dan perspektif pelanggan. 

3) Perspektif Customer menjadi perspektif Customer dan Stakeholder. 

4) Perubahan perspektif learning dan growth menjadi employess and organization 

capacity. 

Perspektif Customer and Stakeholder, mengambarkan pelayanan yang 

berkualitas kepada masyarakat. Perspektif Finansial mengidentifikasikan pemberian 

pelayanan yang efesien. Perspektif internal Business process mengambarkan proses-

proses penting bagi organisasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Perspektif employees and organization capacity menggambarkan kompetensi dan 

kemampuan semua anggota  organisasi. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu  

No Penelitian Judul Hasil 

1.  Pitriani, Aprilla,  

Achmad Uzaimi, 

Suryadi, (2014) 

Jurnal Universitas 

Maritime Raja Ali 

Haji. 

 

 

 

 

Analisis Kinerja 

Melalui Balanced 

Scorecard (Studi 

Pada Dinas 

Pariwisata Provinsi 

Kepulauan Riau) 

Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa, Setelah 

semua data diperoleh serta 

telah diuji dengan beberapa 

aspek, ternyata Dinas 

Pariwisata Provinsi Kepulauan 

Riau mendapatkan atau 

memperoleh skor 5. Yang 

berarti dalam pengukuran 

Balanced Screcard ini skor 5 

dapat dikategorikan Baik. 

Dalam hal ini peningkatan 

yang perlu dilakukan Dinas 

Pariwisata Provinsi Kepulauan 

Riau adalah lebih 

meningkatkan lagi aspek 

pelayanan terhadap masyarakat 

agar kemitraan dengan 

masyarakat dapat tewujud dan 

juga sarana dan prasarana serta 

melakukan pelatihan  kepada 

pegawainya agar dapat 

ditingkatkan lagi untuk dapat 

melakukan kinerja dengan 

efektif,optimal lebih dan 

terpecaya. 

2 Nugrahini, Ida Ayu 

Putu, Ni Made Dwi 

Ratnadi dan I G A 

Made Asri Dwija 

Putri (2016) E-

Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis Universitas 

Udayana. 

Penilaian Kinerja 

Berdasarkan 

Balanced Scorecard 

Pada Badan 

Penanaman Modal 

Dan Perijinan 

Daerah Kabupaten 

Tababan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis 

Balanced Scorecard pada 

BPMPD Kabupaten Tabanan 

maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja BPMPD 

Kabupaten Tabanan ditinjau 

secara keseluruhan 

mendapatkan penialain dengan 

kulifikasi sedang dan memiliki 

tingkat keberhasilan cukup 

berhasil. Ditinjau dari 
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perspektif keuangan yang 

diukur berdasarkan Value for 

money (VFM) sudah 

ekonomis, efesien dan efektif, 

kemudian untuk perspektif 

pelanggan memperoleh nilai 

IKM sebesar 75,60 yang 

mengidentifikasikan bahwa 

pelayanan BPMPD Kabupaten 

Tababan termasuk kategoti 

baik, sedangkan untuk 

perspektif proses bisnis 

internal yang diukur dengan 

penambahan kapasitas 

infrastruktur adalah  baik, dan 

untuk perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan yang dilihat 

berdasarkan tolak ukur tingkat 

kepuasan karyawan memiliki 

nilai rata-rata kepuasan yang 

menunjukan puas sehingga 

menunjukan kinerja yang baik. 

3 Basalamah, Rezal 

Hadi (2014) Jurnal 

Universitas 

Brawijaya, Malang. 

Pengukuran Kinerja 

Organisasi Publik 

dengan 

Menggunakan 

Pendekatan 

Balanced Scorecard 

(Studi Pada Dinas 

Perdagangan dan 

Perindustrian 

Provinsi Sulawesi 

Selatan) 

Hasil penelitian dengan 

pendekatan Balanced 

Scorecard terbagi atas 4 

perspektif. Perspektif 

Customer and Stakeholder 

menunjukkan hasil yang baik 

meskipun harus ditingkatkan 

lagi. Perspektif financial 

menunjukkan hasil kinerja 

baik, ditandai dengan 

pencapaian target PAD, 

realisasi anggaran meningkat 

jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya, dan 

sumbangan PDBR dari sektor 

industri dan perdagangan 

menjadi penyumbang PDRB 

terbesar di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Perspektif Internal 

proses juga baik, hal ini 
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ditandai dengan pencapaian-

pencapaian beberapa kegiatan 

yang dilaksanakan salah 

satunya adanya pelaksanaan 

sistem akuntabilitas yang baik. 

Perspektif Employees and 

Organization Capacity juga 

sudah baik dalam hal kepuasan 

aparatur, pelatihan bagi 

pegawai yang meningkat dari 

tahun sebelumnya, akan tetapi 

sarana dan prasarana di dinas 

masih kurang untuk 

mendukung aparatur dalam 

menghasilkan kinerja. 

4 Limbu, Wanda 

Pramudani, Eka 

Ardhani Sisdyani 

(2016) E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Undayana. 

Evaluasi Kinerja 

Dinas Pendapatan 

Daerah Kota 

Denpasar Berbasis 

Balanced Scorecard 

Berdasarkan penelitian 

tersebut diperoleh hasil bahwa 

untuk perspektif keuangan 

rasio ekonominya mengalami 

penurunan pada tahun 2012 

yaitu sebesar 1 persen dan 

pada tahun 2013 rasio 

ekonominya tetap. Untuk 

perspektif pelanggan diperoleh 

hasil dengan total indeks 

kepuasan pelanggan mencapai 

1265 yang dapat dikategorikan 

puas. Sedangkan untuk 

perspektif proses bisnis 

internal dari hasil perhitungan 

service cycle effeciency (SCE) 

menunjukan rasio 93 persen 

yang berarti tergolong efesien 

dalam pelayanan. Dan untuk 

perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan total indeks 

kepuasan karyawan mencapai 

angka 2207 yang 

diaktegorikan puas. 

5 Zulkifli (2012) 

Skripsi Universitas 

Islam Sultan Syarif 

Analisis 

Pengukuran Kinerja 

Rumah Sakit 

Hasil dari penelitian tersebut 

adalah dari sistem pengukuran 

kinerja di rumah sakit umum 
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Qasim Riau.  Umum Daerah Kota 

Dumai Dengan 

Pendekatan 

Balanced Scorecard 

daerah Kota Dumai secara 

umum belum maksimal dalam 

mengukur kinerja keuangan 

dan non keuangan. Perlu 

penjabaran yang lebih baik 

kedalam nilai-nilai 

kelembagaan yang berbasis 

empat perspektif yang telah 

mencakup pengukuran kinerja 

keuangan dan non keuangan 

yang lebih spesifik. 

Sedangkan, dari perspektif 

pelangan adanya peningkatan 

jumlah pasien rawat jalan dan 

peningkatan pasien rawat inap 

dinilai baik kemudian dari 

perspektif proses bisnis 

internal dalam menjalankan 

proses operasi kinerja pegawai 

secara keseluruhan biasa saja 

dan dari erspektif 

pembelajaran dan 

pertumbuhan berdasarkan 

angket kuesioner para pegawai 

masih belum puas terhadap 

fasilitas yang diberikan 

terutama pada peningkatan 

produktivitas karyawan 

dengan pelatihan dan 

pembelajaran, tidak baik. 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Balanced Scorecard merupakan pengukuran kinerja yang dilihat dari aspek 

keuangan dan non keuangan dengan 4 perspektif yaitu perspektif 

keuangan,pelanggan, proses bisnis internal, serta  perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah: 
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Tabel II.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPEKTIF 

KEUANGAN 

BALANCED 

SCORECARD 
KINERJA 

BIDANG 

PASAR 

DISPERINDAG 

PERSPEKTIF 

PELANGGAN 

Value For Money 

1) Ekonomi 

2) Efesiensi 

3) Efektivitas  

1) Pelayanan 

2) Sarana dan 

prasarana 

1) Sarana Dan 

Prasarana 

2) Kepuasan 

Karyawan 

PERSPEKTIF 

PROSES BISNIS 

INTERNAL 

1) Retensi 

Pegawai 

2) Pengadaan 

dan 

Pemanfaatan 

Teknologi 

 

PERSPEKTIF 

PEMBELAJARAN 

DAN 

PERTUMBUHAN 


