
BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kinerja Perusahaan

2.1.1 Pengertian Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas

perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang

dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber

daya-sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum

yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu

organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti

biayabiaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi,

pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Srimindarti,

2004).

2.1.2. Pengertian Pengukuran Kinerja dan Penilaian Kinerja

Perbedaan definisi menurut para ahli tentang pengukuran kinerja dan penilaian

kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu tolok ukur atau bagi manajemen

perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan, apakah kinerja perusahaan

sudah baik dari segi keuangan maupun non keuangan.

2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional

organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan
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kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui penilaian kinerja, manajer

dapat menggunakannya dalam mengambil keputusan penting dalam rangka bisnis

perusahaan, seperti menentukan tingkat gaji karyawan, dan sebagainya, serta

langkah yang akan diambil untuk masa depan. Sedangkan bagi pihak luar,

penilaian kinerja sebagai alat pendeteksi awal dalam memilih alternatif investasi

yang digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang.

2.1.3 Pengendalian dan Kinerja

Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel yang

meliputi manusia, benda, situasi, dan organisasi untuk mencapai tujuan atau

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kinerja adalah suatu

tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu,

merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional

perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki

Interaksi antara karakter organisasi dengan perilaku manusia akan mempengaruhi

rancangan dan penggunaan sistem pengendalian.

Kinerja merupakan contoh yang paling baik dari suatu tipe pengendalian,

dan kinerja ini disebut sebagai “result control” karena melibatkan reward dan

punishment, baik dengan individu maupun kelompok. Reward berupa kompensasy

monetary, job security, promosi, otonomi, dan pengakuan akan diberikan bagi

mereka yang dapat menghasilkan good result bagi perusahaan. Sebaliknya

punishment diberikan bagi mereka yang menghasilkan poor result bagi

perusahaan. Dengan demikian terlihat bahwa ada kaitan atau hubungan yang

saling mempengaruhi antara pengendalian dan kinerja.



2.1.4 Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Vincent Gaspersz (2005), tujuan dari pengukuran kinerja adalah

untuk menghasilkan data, yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara

tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi pengguna data tersebut.

Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja, maka suatu metode pengukuran kinerja

harus dapat menyelaraskan tujuan organisasi perusahaan secara keseluruhan

tujuan organisasi secara keseluruhan (goal congruence).

2.1.5 Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku berupa

kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan

hasil yang diinginkan oleh organisasi.

2.1.6 Manfaat Pengukuran Kinerja

Suatu pengukuran kinerja akan menghasilkan data, dan data yang telah

dianalisis akan memberikan informasi yang berguna bagi peningkatan

pengetahuan para manajer dalam mengambil keputusan atau tindakan manajemen

untuk meningkatkan kinerja organisasi (Vincent Gaspersz, 2005). Manfaat sistem

pengukuran kinerja yang baik adalah:

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa

perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam

organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.



2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata

rantai pelanggan dan pemasok internal.

3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upayaupaya

pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste).

4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih

konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.

5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi

reward atas perilaku yang diharapkan itu.

2.1.7 Manfaat Penilaian Kinerja

Manfaat dari penilaian kinerja bagi manajemen perusahaan adalah sebagai

berikut: Mulyadi(2009).

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian

karyawan secara maksimum.

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan

karyawan,seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian.

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.

6. Penghargaan digolongkan dalam dua (2) kelompok, yaitu:

a. Penghargaan intrinsik, berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang

yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah



mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan berbagai teknik seperti

pengayaan pekerjaan, penambahan tanggung jawab, partisipasi dalam

pengambilan keputusan.

b. Penghargaan ekstrinsik, terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada

karyawan, baik yang berupa kompensasi langsung (gaji, honorarium

lembur dan hari lembur, pembagian laba, pembagian saham, dan bonus),

kompensasi tidak langsung (asuransi kecelakaan, asuransi hari tua,

honorarium liburan, dan tunjangan masa sakit), dan kompensasi non

keuangan (ruang kerja yang memiliki lokasi istimewa, peralatan kantor

yang istimewa, dan tempat parkir luas), dimana ketiganya memerlukan

data kinerja karyawan agar penghargaan tersebut dirasakan adil oleh

karyawan yang menerima penghargaan tersebut.

2.2 Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Pendekatan Balanced Scorecard

2.2.1 Pengertian Balanced Scorecard

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah merubah pola

persaingan perusahaan dari industrial competition menjadi information

competition, dimana telah mengubah acuan yang dipakai untuk mengukur kinerja

suatu perusahaan. Alat ukur kinerja tradisional yang memfokuskan pada

pengukuran keuangan tentunya harus bergesermenyesuaikan dengan tuntutan agar

memberikan arah yang lebih baik bagi perusahaan. Hanya dengan menggunakan

ukuran keuangan saja, belum dapat menggambarkan kinerja suatu perusahaan

secara keseluruhan.



BSC merupakan suatu alat pengukuran kinerja perusahaan yang mengukur

kinerja perusahaan secara keseluruhan baik keuangan maupun non keuangan

dengan mempertimbangkan empat aspek yang berkaitan dengan perusahaan,

antara lain: aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran

dan pertumbuhan (blocher). Konsep BSC berkembang sejalan dengan

implementasi konsep tersebut. BSC terdiri dari dua kata: (1) kartu skor

(Scorecard) dan (2) berimbang (Balanced). Kartu skor adalah kartu yang

digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat

digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel masa

depan. Melalui kartu skor, skor yang hendak diwujudkan personel di masa depan

dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya.

Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja

sesungguhnya. Kata “Balanced” disini menekankan keseimbangan antara

beberapa faktor, yaitu:

1. Keseimbangan antara pengukuran eksternal bagi stakeholders dan

konsumen dengan pengukuran internal bagi proses internal bisnis inovasi,

dan proses belajar dan tumbuh.

2. Keseimbangan antara pengukuran hasil dari usaha masa lalu dengan

pengukuran yang mendorong kinerja masa mendatang.

3. Keseimbangan antara unsur objektivitas, yaitu pengukuran berupa hasil

kuantitatif yang diperoleh secara mudah dengan unsur subjektivitas, yaitu

pengukuran pemicu kinerja yang membutuhkan pertimbangan.



BSC sebagai suatu sistem pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai

alat pengendalian, analisis, dan merevisi strategi organisasi. BSC dikembangkan

oleh professor-profesor dari Harvard University Fakultas Bisnis yaitu David P.

Norton dan Bob Kaplan tahun 1992 dengan menerbitkan tulisannya di majalah

Harvard Business Review edisi Januari- Februari yang berjudul “measures that

drive performance” tentang konsep BSC.

BSC merupakan penjabaran dari visi, misi, dan strategi perusahaan dalam

serangkaian tujuan dan dari penjabaran tersebut dijadikan ukuran bagi pengukuran

prestasi perusahaan. Visi, misi, dan strategi tersebut dijabarkan dalam empat

perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan

pembelajaran dan pertumbuhan.

2.2.2 Balanced Scorecard sebagai Sistem Manajemen Strategis

Balanced Scorecard (BSC) merupakan suatu sistem pengukuran taktis

atau operasional. Perusahaan yang inovatif menggunakan BSC sebagai sebuah

sistem manajemen strategis, yaitu untuk mengelola strategi jangka panjang.

Perusahaan menggunakan fokus pengukuran BSC untuk menghasilkan berbagai

proses manajemen penting, yaitu sebagai berikut (Halim,2012) :

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi.

Proses BSC dimulai dengan tim manajemen eksekutif senior yang

bersama-sama bekerja menerjemahkan strategi unit bisnis ke dalam berbagai

tujuan strategis yang spesifik. Proses pembangunan BSC menjelaskan tujuan

strategis dan mengidentifikasikan beberapa faktor penggerak penting tujuan

strategis.



Untuk menentukan ukuran kinerja perusahaan, visi organisasi dijabarkan

ke dalam tujuan (goal) dan sasaran (objective). Visi adalah gambaran kondisi

yang akan diwujudkan oleh organisasi di masa mendatang yang biasanya

dinyatakan dalam suatu pernyataan yang terdiri dari satu atau beberapa kalimat

singkat. Untuk mewujudkan kondisi yang digambarkan dalam visi, perusahaan

perlu merumuskan suatu strategi.

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 strategik, tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran-

sasaran strategik dengan ukuran-ukuran pencapaiannya.

2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis.

Tujuan dan ukuran strategis BSC 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 finansial jangka

pendek dan juga mengenai perumusan dan pelaksanaan strategi yang

menghasilkan terobosan kinerja masa depan.

3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif

strategis.



Perencanaan dan proses manajemen penetapan sasaran memungkinkan

mperusahaan untuk mengukur hasil jangka panjang yang ingin dicapai,

mengidentifikasi mekanisme dan mengusahakan sumber daya untuk mencapai

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

finansial dan non financial scorecard.

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis.

Proses umpan balik merupakan proses menetapkan visi dan strategi,

mengkomunikasikan dan mengaitkan visi dan strategi kepada semua anggota

organisasi, serta menyelaraskan tindakan dan inisiatif perusahaan untuk mencapai

tujuan strategis jangka panjang. BSC memungkinkan manajer memantau dan

menyesuaikan pelaksanaan strategis dan jika perlu membuat perubahan-perubahan

mendasar terhadap strategi tersebut. Sedangkan proses pembelajaran strategis

mendorong timbulnya proses penetapan visi dan strategi baru di mana tujuan

dalam berbagai perspektif ditinjau ulang, diperbarui dan diganti agar sesuai

dengan pandangan terkini mengenai hasil strategi dan pendorong kinerja yang

dibutuhkan untuk periode mendatang.

Dengan proses pembelajaran strategis, dimana BSC sebagai pusat sistem

manajemen perusahaan maka perusahaan tersebut akan dapat melaksanakan

monitor terhadap apa yang dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek dari tiga

perspektif yang ada dalam BSC, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, dan

pembelajaran dan pertumbuhan yang akan dijadikan sebagai umpan balik dalam

mengevaluasi strategi dari suatu kinerja.



BSC menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan

ukuran,yang tersusun ke dalam empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan,

prosesbisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. scorecard memberi

kerangka kerja, bahasa, untuk mengkomunikasikan misi dan strategi; scorecard

menggunakan pengukuran untuk memberi informasi kepada para pekerja tentang

faktor yang mendorong keberhasilan saat ini dan masa datang.

Dengan mengartikulasikan hasil yang diinginkan oleh perusahaan dan

faktor pendorong hasil-hasil tersebut, para manajer berharap dapat menyalurkan

seluruh energi, kemampuan, dan pengetahuan spesifik terhadap sumber daya

manusia perusahaan untuk menuju ke arah tercapainya tujuan jangka panjang.

2.2.3 Konsep Balanced Scorecard

Balance scorecard adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang

memberikan kerangka komprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-

sasaran strategik. Sasaran strategik yang komprehensif itu dapat dirumuskan ke

dalam Balanced Scorecard, karena Balanced Scorecard menggunakan empat

perspektif yang satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan

yang merupakan indikator pengukur kinerja yang saling melengkapi dan saling

memiliki hubungan sebab-akibat.

Balanced Scorecard Sebagai Sistem Manajemen Strategis Balanced

Scorecard menekankan bahwa semua ukuran keuangan dan nonkeuanganharus

menjadi bagian dari sistem informasi untuk seluruh karyawan pada semua tingkat

organisasi berdasarkan visi dan strategi dari suatu unit usaha. Visi dan strategi itu

diterjemahkan ke dalam empat perspektif yang masing-masing dinyatakan dalam



bentuk tujuan yang ingin dicapai organisasi, ukuran dari tujuan, target yang

diharapkan pada masayang akan datang, serta program-program yang harus

dilaksanakan untuk memenuhi tujuan strategis. Laporan akuntansi yang di susun

berdasarkan keempat persepektif tersebut disebut kartu skor berimbang(balanced

scorecard-BSC).

Konsep keseimbangan menampung maksud dari cakupan luas,keungan

dan nonkeungan, yaitu seluruh faktor yang berkonstribusi terhadap kesuksesan

perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan strateginya.BSC menyediakan dasar

analisis yang lengkap dibandingkan dengan analisis yang hanya menggunakan

data keuangan. Oleh karena itu, penggunaan BSC merupakan unsur terpanting

dari seluruh pendekatan yang di gunakan oleh perusaah agar menjadi dan tetap

kompetitip.

Balanced Scorecard menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam

seperangkat ukuran yang menyeluruh, memberi kerangka kerja bagi pengukuran

dan sistem manajemen strategis. Jika visi dan strategi dinyatakan dalam bentuk

tujuanstrategis, ukuran-ukuran dan target yang jelas, kemudian dikomunikasikan

kepada setiap anggota organisasi, sehingga diharapkan setiap anggota organisasi

dapat mengerti dan melaksanakannya agar visi dan strategi organisasi tercapai.

Balanced Scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran operasional.

Perusahaan yang inovatif menggunakan scorecard sebagai sebuah sistem

manajemen strategis untuk mengelola strategi jangka panjang. Perusahaan

menggunakan fokus pengukuran scorecard untuk menghasilkan berbagai proses

manajemen penting, diantaranya:



a. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi;

b. Mengkomunikasikan dan mengkaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis;

c. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif

strategis;

d. Meningkatkan pembelajaran strategis. (Prawironegoro, 2009)

Pada umumnya, sistem manajemen tradisional berfokus pada anggaran

(budgets), sehingga pelaksanaan strategi perusahaan sangat tergantung pada

anggaran yang  tersedia. Sistem manajemen tradisional semata-mata digunakan

sebagai alat pengendalian (control reporting), sedangkan sistem manajemen

strategis Balanced Scorecard yang berfokus pada proses-proses manajemen

strategis, sehingga strategi perusahaan diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan

yang terarah dan sistem manajemen strategis.

2.2.4 Perspektif Balanced Scorecard

Balanced Scorecard memungkinkan perusahaan untuk mencatat hasil

kerja kinerja keuangan sekaligus membantu kemajuan perusahaan dalam

membangun kemampuan dan mendapatkan aktiva tak berwujud yang dibutuhkan

untuk pertumbuhan masa depan. Menyajikan keseimbangan tujuan yang ingin

dicapai perusahaan dalam bentuk sistem ukuran kinerja strategik yang mencakup

empat perspektif sebagai berikut.

a. Perspektif Keuangan

Perspektif ini tetap digunakan dalam Balanced Scorecard karena ukuran

finansial sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan

ekonomis yang sudah diambil. Ukuran finansial ini memberikan petunjuk apakah



strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan konstribusi

atau tidak bagi peningkatan laba perusahaan. Tujuan dan ukuran finansial harus

memainkan peran ganda yaitu menentukan kinerja finansial yang diharapkan dari

strategi dan menjadi sasaran akhir dari tujuan dan ukuran perspektif lainnya.

Balanced Scorecard membaginya menjadi tiga tahap, yaitu (Yuwono,et al,

2007)

1) Growth (Pertumbuhan)

Tahapan awal siklus kehidupan perusahaan, di mana perusahaan

memiliki produk atau jasa yang secara signifikan memiliki potensi

pertumbuhan terbaik. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan biasanya

beroperasi dengan arus kas yang negatif dengan tingkat pengembalian modal

yang rendah. Dengan demikian, tolak ukur kinerja yang cocok dalam tahap

ini adalah tingkat pertumbuhan pendapatan atau penjualan dalam segmen

pasar yang telah ditargetkan.

2) Sustain (Bertahan)

Tahapan kedua, di mana perusahaan masih melakukan investasi dan

reinvestasi dengan mengisyratkan tingkat pengembalian terbaik. Dalam tahap

ini, perusahaan mencoba mempertahankan pangsa pasar yang ada, bahkan

mengembangkannya jika mungkin. Sasaran keuangan pada tahap ini

diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan.

3) Harvest (Kedewasaan)

Tahapan ketiga, di mana perusahaan benar-benar memanen/menuai hasil

investasi pada tahap-tahap sebelumnya. Tidak ada lagi investasi besar, baik



ekspansi maupun pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk

pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Sasaran keuangan utama dalam tahap

ini, sehingga diambil sebagai tolok ukur adalah memaksimumkan arus kas

masuk dan pengurangan modal kerja.

b. Perspektif Pelanggan

Perspektif pelanggan dalam Balanced Scorecard mengidentifikasi

bagaimana kondisi pelanggan dan segmen pasar yang telah dipilih oleh

perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Segmen yang dipilih

mencerminkan keberadaan pelanggan sebagai sumber pendapatan. Dalam

perspektif ini, pengukuran dilakukan dengan lima aspek utama, yaitu ( Yuwono,et

al, 2007)

1) Market Share (Pangsa Pasar)

Pengukuran ini mencerminkan bagian yang dikuasai perusahaan atas

keseluruhan pasar yang ada, yang meliputi antara lain: jumlah pelanggan,

jumlah penjualan, dan volume unit penjualan.

2) Customer Retention (Pertumbuhan/Mempertahankan Pelanggan)

Mengukur tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan

dengan konsumen. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya

persentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah pelanggan yang saat ini

dimiliki perusahaan.

3) Customer Acquisition (Menarik/Perolehan Pelanggan Baru)

Mengukur di mana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru atau

memenangkan bisnis baru. Pengukuran dapat dilakukan melalui persentase



jumlah penambahan pelanggan baru dan perbandingan total penjualan baru

dengan jumlah pelanggan baru yang ada.

4) Customer Satisfaction (Kepuasan Pelanggan)

Mengukur tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria kinerja

spesifik dalam value proposition. Pengukuran dapat dilakukan dengan

berbagai macam teknik, seperti survei melalui surat (pos), interviewmelalui

telepon, atau personal interview.

5) Customer Profitabilitas (Keuntungan Pelanggan)

Mengukur laba bersih dari seorang pelanggan atau segmen setelah

dikurangi biaya yang khusus diperlukan untuk mendukung pelanggan

tersebut.

c. Perspektif Proses Bisnis Internal

Setiap bisnis memiliki rangkaian proses tertentu untuk menciptakan

nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil finansial yang baik. Balanced

Scorecard membaginya dalam tiga model dari proses bisnis utama, yaitu:

(Yuwono,et al, 2007)

1) Proses Inovasi

Dalam proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan

laten dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka

butuhkan. Proses inovasi dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian

R dan D, sehingga setiap keputusan pengeluaran suatu produk ke pasar telah

memenuhi syarat-syarat pemasaran dan dapat dikomersialkan (didasarkan



pada kebutuhan pasar). Aktivitas R dan D ini merupakan aktivitas penting

dalam menentukan kesuksesan perusahaan, terutama untuk jangka panjang.

2) Proses Operasi

Operasi, merupakan proses gelombang pendek penciptaan nilai dimana

perusahaan hanya menyampaikan produk dan jasa kepada pelanggan yang

ada saat ini, yaitu dimulai dengan diterimanya pesanan pelanggan dan

diakhiri dengan penyampaian produk dan jasa kepada pelanggan. Proses ini

menitikberatkan kepada penyampaian produk dan jasa kepada pelanggan

yang ada secara efisiensi, konsisten, dan tepat waktu.

3) Layanan purna jual

Layanan Purna Jual Proses ini merupakan jasa pelayanan kepada

pelanggan setelah penjualan produk atau jasa dilakukan. Aktivitas yang

terjadi dalam tahap ini, misalnya: penanganan garansi dan perbaikan,

penanganan atas barang rusak dan yang dikembalikan, serta pemrosesan

pembayaran pelanggan. Perusahaan dapat mengukur apakah upayanya

dalam pelayanan purna jual ini telah memenuhi harapan pelanggan, dengan

menggunakan tolok ukur yang bersifat kualitas, biaya, dan waktu seperti

yang dilakukan dalam proses operasi. Untuk siklus waktu, perusahaan dapat

menggunakan pengukuran waktu dari saat keluhan pelanggan diterima

hingga keluhan tersebut diselesaikan.

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Menurut Hansen (2009), mengemukakan bahwa proses pembelajaran dan

pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan



prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan

budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi.

Dalam organisasi knowledge-worker, manusia adalah sumber daya utama. Dalam

berbagai kasus, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan fondasi

keberhasilan bagi knowledge-worker organization dengan tetap memperhatikan

faktor sistem danorganisasi.

Hasil dari pengukuran ketiga perspektif sebelumnya biasanya akan

menunjukkan kesenjangan yang besar antara kemampuan orang, sistem, dan

prosedur yang ada saat ini dengan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang

diinginkan. Itulah mengapa, perusahaan harus melakukan investasi di ketiga

faktor tersebut untuk mendorong perusahaan menjadi sebuah organisasi

pembelajar (learning organization). Menurut Kaplan dan Norton “learning” lebih

sekedar “training” karena pembelajaran meliputi pula proses “mentoring dan

tutoring”, seperti kemudahan dalam komunikasi disegenap pegawai yang

memungkinkan mereka untuk siap membantu jika dibutuhkan. Tolak ukur dalam

perspektif ini, yaitu:

1) Kapabilitas Pekerja

Tenaga kerja pada perusahaan dewasa ini lebih dituntut untuk dapat

berpikir kritis dan melakukan evaluasi terhadap proses dan lingkungan untuk

dapat memberikan usulan perbaikan. Oleh sebab itu, dalam pengukuran strategi

perusahaan, salah satunya harus berkaitan secara spesifik dengan kemampuan

pegawai, yaitu apakah perusahaan telah mencanangkan peningkatan



kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam kaitan dengan sumber

daya manusia ada tiga hal yang perlu ditinjau dalam menerapkan BSC, yaitu:

a) Tingkat Kepuasan Karyawan

Kepuasan karyawan merupakan suatu pra kondisi untuk meningkatkan

produktifitas, kualitas pelayanan kepada konsumen, dan kecepatan

bereaksi. Kepuasan karyawan menjadi hal yang penting khususnya bagi

perusahaan jasa. Pengukuran kepuasan karyawan dilakukan dengan survei

kepuasan karyawan melalui kuesioner.

b) Tingkat Perputaran Karyawan

Retensi karyawan adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan

pekerja-pekerja terbaiknya untuk terus berada dalam organisasinya.

Perusahaan yang telah melakukan investasi dalam sumber daya manusia

akan sia-sia apabila tidak mempertahankan karyawannya untuk terus

berada dalam perusahaannya,

c) Produktivitas Karyawan

Produktivitas merupakan hasil dari pengaruh rata-rata dari peningkatan

keahlian dan semangat, inovasi, perbaikan proses internal, dan tingkat

kepuasan pelanggan (contohnya, pendapatan per karyawan). Tujuannya

adalah menghubungkan output yang dihasilkan para pekerja terhadap

jumlah keseluruhan pekerja.

2) Kapabilitas Sistem Informasi

Motivasi dan keterampilan karyawan saja tidak cukup untuk menunjang

pencapaian tujuan proses pembelajaran dan bertumbuh apabila mereka tidak



memiliki informasi yang memadai. Pegawai dibidang operasional memerlukan

informasi cepat, tepat waktu, dan akurat sebagai umpan balik. Oleh sebab

itulah, karyawan membutuhkan suatu sistem informasi yang mempunyai

kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Rasio ini mengukur ketersediaan informasi saat ini dibandingkan

dengan antisipasi kebutuhan perusahaan yang akan datang. Ukuran

ketersediaan informasi strategis dapat berupa persentase berbagai proses yang

mempunyai umpan balik mutu, lama siklus, dan biaya, serta persentase para

pekerja garis depan yang memiliki akses informasi online tentang pelanggan.

3) Motivasi, Pemberdayaan, dan Penyelarasan.

Prosedur yang dilakukan suatu organisasi perlu diperhatikan untuk

mencapai suatu kinerja yang handal. Prosedur dan perbaikan rutinitas harus

diluruskan karena karyawan yang sempurna dengan informasi yang berlimpah

tidak akan memberikan kontribusi pada keberhasilan usaha apabila mereka

tidak dimotivasi untuk bertindak selaras dengan tujuan perusahaan atau apabila

mereka tidak diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu

faktor enabler yang ketiga bagi tujuan pembelajaran dan pertumbuhan terfokus

pada iklim perusahaan yang mendorong timbulnya motivasi dan inisiatif

pekerja.

Keempat perspektif dalam Balanced Scorecard memberi keseimbangan

antara tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang, antara hasil yang

diinginkan dengan faktor pendorong tercapainya hasil tersebut, dan antara

ukuran objektif yang keras dengan ukuran subjektif yang lebih lunak.



Sementara keberagaman ukuran pada Balanced Scorecard yang dibuat dengan

benar mengandung kesatuan tujuan, karena semua ukuran diarahkan kepada

pencapaian strategi yang terpadu.

2.2.5 Keunggulan Balanced Scorecard

Keunggulan pendekatan BSC dalam sistem perencanaan strategik adalah

mampu menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik sebagai

berikut: (Mulyadi 2009)

1. Komprehensif

Cakupan perspektif BSC dalam perencanaan strategik diperluas dari yang

sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas ke tiga perspektif

lain yaitu: konsumen, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan.

Perluasan perspektif rencana strategik ke perspektif non keuangan menghasilkan

manfaat, antara lain:

a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang.

Dalam hal ini, BSC memotivasi personel untuk mengarahkan usaha personel

ke sasaran-sasaran strategik sehingga dihasilkan kinerja keuangan. Kinerja

keuangan yang dihasilkan dari perspekstif pelanggan, proses bisnis internal,

dan pembelajaran dan pertumbuhan tersebut merupakan kinerja keuangan yang

sesungguhnya, yang berasal dari usaha nyata dalam bisnis, sehingga kinerja

keuangan yang demikian akan berlipat ganda dan berjangka panjang.

b. Memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks,

Dengan mengarahkan sasaran-sasaran strategik ke dalam empat perspektif,



rencana strategik perusahaan mencakup lingkup yang luas, untuk menghadapi

lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

2. Koheren

Kekoherenan berarti membangun hubungan sebab akibat antara keluaran

yang dihasilkan sistem perumusan strategi dengan keluaran yang dihasilkan

sistem perencanaan strategik. Kekoherenan sasaran strategik yang dihasilkan

dalam sistem perencanaan strategik memotivasi personel untuk bertanggungjawab

dalam mencari inisiatif strategik yang bermanfaat untuk menghasilkan kinerja

keuangan.

Kekoherenan di antara keluaran yang dihasilkan oleh setiap tahan

perencanaan dalam sistem manajemen strategik menjanjikan kecepatan respon

perusahaan dalam setiap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis yang

semakin turbulen, yang dimasuki oleh perusahaan.

3. Terukur

Keterukuran sasaran-sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem

perencanaan strategik menjanjikan tercapainya berbagai sasaran strategik yang

dihasilkan oleh sistem tersebut. BSC mengukur sasaran-sasaran strategik yang

sulit diukur. Sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan

pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang sulit diukur, namun

dalam BSC ketiga perspektif tersebut ditentukan ukurannya agar dapat dikelola,

sehingga dapat diwujudkan.



Dengan demikian, keterukuran sasaran strategik pada ketiga perspektif

tersebut menjanjikan perwujudan berbagai sasaran strategik non keuangan,

sehingga kinerja keuangan dapat berlipat ganda dan berjangka panjang.

4. Seimbang

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang.

Pada keempat perspektif dalam BSC, terdapat masingmasing sasaran strategik

yang perlu diwujudkan oleh perusahaan, yaitu: (1) financial return yang berlipat

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

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

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

daya manusia yang produktif dan berkomitmen (perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan).

2.2.6 Faktor-Faktor Kegagalan Balanced Scorecard

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi Balanced

Scorecard adalah (Sumarsan, 2010)

1. Tidak didefinisikan secara benar dalam Balanced Scorecard, khususnya

perspektif nonkeuangan yang merupakan indikator utama yang memberikan

kepuasan bagi stakeholder dimasa yang akan datang.

2. Definisi pengukuran matriks terhadap perspektif nonkeuangan sangat minim,

sehingga menyebabkan pengukurannya sulit dilakukan. Pada umumnya matriks

finansial lebih mudah didefinisikan karena berhubungan dengan angka,

sedangkan untuk nonfinansial tidak ada standar yang baku.



3. Adanya “negosiasi”dalam penentuan sasaran perbaikan dan tidak berdasarkan

pada kebutuhan para pihak yang berkepentingan dan proses perbaikan. Istilah

negosiasi ini dalam praktiknya diistilahkan dengan “penghijauan”angka,

artinya agar kelihatan kinerja yang bagus maka sasaran diturunkan.

4. Tidak adanya sistem yang terintegrasi dari tingkat manajemen puncak kepada

bawahan, sehingga tidak diketahui perbaikan kegiatan yang sebenarnya terjadi.

5. Tidak adanya metode dan sistem perbaikan yang baku dalam penerapan

Balanced Scorecard.

6. Kurang mampu membuat hubungan kuantitatif antara perspektif keuangan

dengan perspektif nonkeuangan.

2.3 Pandangan Islam Tentang Sumber Daya Manusia Dan Perannya Dalam

Pekerjaan Untuk Peningkatan  Penerapan Strategi Balance Scorecard

Mengenai sumber daya manusia dan pengukuran nilai sumber daya

manusia sebelumnya islam telah menjelaskannya dalam  Al-Quran dan hadist :

اِنَّ َخْیَرَمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اْألَِمینُ 

“ Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah

orang yang kuat lagi dapat dipercaya”(Surat Al qoshas:26)

هللاِ صلى هللا علیھ وسلم: إِنَّ هللا یُِحُب إَِذاَْعَمُل أََحُدُكْم َعَمالً أَْن یَتَقِنَھُ قَاَل َرُسوُل 

“ Sesungguhnya Allah menyukai seseorang dari kalian apabila bekerja dengan

professional” ( HR. Abdu Daud dan Ibnu Majah)

Pertama  yang dibahas adalah pandangan islam tentang merekrut atau

memilih karyawan yang giat/kuat lagi dapat dipercaya  untuk dipekerjakan, Surat



Al-qoshas  yang artinya: “ Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu

ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”(Surat Al

qoshas:26)

Selajutnya Islam juga menjelaskan tentang karyawan yang harus loyal dan

professional dalam bekerja, agar tidak mengecewakan perusahan atau dimana ia

bekerja. Sabda Rasullah saw yang artinya : “ Sesungguhnya Allah menyukai

seseorang dari kalian apabila bekerja dengan professional” ( HR. Abdu Daud dan

Ibnu Majah)

2.4  Kerangka Pemikiran

Dalam akuntansi tradisional, pengukuran kinerja manajemen suatu

perusahaan didasarkan pada aspek keuangan dalam tempo jangka pendek karena

mudah dalam pengukurannya. Sedangkan aspek non keuangan yang mempunyai

jangka waktu panjang dalam pengukuran kinerja sering diabaikan karena sulit

diukur.

Ukuran keuangan tidak dapat menggambarkan kondisi riil perusahaan di

masa lalu dan tidak mampu menuntun perusahaan kearah yang lebih baik. Oleh

karena itu, menurut Kaplan dan Norton untuk mengukur kinerja perusahaan

secara menyeluruh, diperlukan suatu metode yaitu Balanced Scorecard (BSC).

BSC dikembangkan untuk merefleksikan pemikiran baru dalam era

kompetitif dan efektivitas perusahaan melalui empat perspektif yang menjadi

komponen utama, dan selanjutnya akan dilakukan pengukuran terhadap

masingmasing perspektif tersebut dengan beberapa alat ukur yang digunakan



untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan baik untuk kategori

keuangan maupun non keuangan.

Empat perspektif dalam BSC yang digunakan sebagai alat ukur terhadap

kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Perspektif Keuangan, merumuskan tujuan finansial yang ingin dicapai

organisasi di masa datang dan dijadikan dasar bagi ketiga perspektif lain dalam

menentukan tujuan dan ukurannya.

b. Perspektif Pelanggan, mengidentifikasikan pelanggan dan segmen pasar

dimana perusahaan akan bersaing, yang bertujuan untuk pemuasan kebutuhan

pelanggan.

c. Perspektif proses internal bisnis, mengidentifikasikan proses-proses yang

penting bagi organisasi untuk melayani pelanggan (perspektif pelanggan) dan

pemilik organisasi (perspektif keuangan).

d. 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 hasil analisis data tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang

diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu yang diharapkan dapat

memberikan timbal balik yang bermanfaat bagi PT. Novell Pharmaceutical

Laboratories Cabang Pekanbaru, maka kerangka pemikiran ini dapat digambarkan

sebagai berikut :



GAMBAR II.1
KERANGKA PEMIKIRAN

Sumber : Yuwono (2009)

Pengukuran Kinerja
Balanced Scordcard
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Pembelajaran dan

Pertumbuhan



2.5 Penelitian Terdahulu

TABEL II.1
PENELITIAN TERDAHULU

NO PENELITIAN JUDUL HASIL

1 Imam Wibowo(2011) Balanced Scorecard Sebagai
Pengukuran PT. Jansen

Berdasarkan analisis yang dilakukan
penelitian tersebut menyimpulkan
bahwa keunggulan pengukuran kinerja
organisasi berbasis balanced scorecard
dalam sistem perencanaan stratejik
mempunyai karakteristik (1)
komprehensif, (2) koheren, (3)
seimbang dan (4) terukur.

2 Nicky Akbar(2011) Pengukuran kinerja perusahaan jasa
dengan pendekatan balanced scorecard
pada PT. Pandu Siwi Sentosa

Berdasarkan analisi yang dilakukan
Perspektif finansial memberikan
kontribusi skor terbesar dibandingkan
perpestif lainnya.

3 Soraya Hanuma dan
Endang Kiswara SE.,
M.Si., Akt(2011)

Analisis balance scorecard sebagai
alat pengukur kinerja PT. Astra Honda
Motor

Berdasarkan analisis yang dilakukan
adanya keseimbangan antara tujuan
jangka pendek dan tujuan jangka
panjang, antara ukuran keuangan dan
non keuangan, antaraa indicator lagging
dan indicator leading.

4 Agus Darmawanto
(2010)

Pengukuran Kinerja dengan Balanced
Scorecard pada PT Sepatu asia

Berdasakan analisiis yang dilakukan
Sistem pengukuran kinerja (SPK)
balances scorcard secara keseluruh
perhitungan, menunjukan kinerja PT
Sepatu Asia baik.


