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2.1. Teori-teori Pengukuran Kinerja

2.1.1. Teori Penetapan Tujuan ( Goal Setting Theory )

Goal Setting Theory yaitu model individual yang menginginkan untuk

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

tujuan ini (Birnberg dalam Budiharjo, 2008). Niat untuk bekerja menuju sasaran

merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Artinya, sasaran memberitahu

karyawan apa yang perlu dikerjakan dan berapa banyak upaya yang harus

dilakukan ( Robbins, 2006).

2.1.2. Teori Harapan (Expectancy Theory)

Expectancy theory yang awalnya dikembangkan oleh Vroom dan

dilanjutkan oleh Porter-Lawler untuk memberikan rerangka konseptual dalam

pendesainan pengelolaan kinerja terpadu dengan balanced scorecard sebagai

basisnya. Model Porter-Lawler menunjukkan usaha (kekuatan atau motivasi) tidak

secara langsung menghasilkan kinerja. Kinerja dihubungkan dengan kemampuan

dan karakter serta persepsi peran. Yang lebih penting dalam model Porter-Lawler

adalah apa yang terjadi setelah kinerja. Penghargaan yang menyusul dan

bagaimana penghargaan dinilai akan menentukan kepuasan. Model Porter-Lawler

merupakan perubahan penting dari pemikiran tradisional bahwa kinerja

menghasilkan kepuasan. Secara khusus, disimpulkan bahwa hubungan antara

kinerja dan kepuasan akan lebih erat saat penghargaan dihubungkan dengan

kinerja (Mulyadi, 2005).



2.2. Pengertian Kinerja Organisasi

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-sumber daya yang

dimiliki. Menurut Mulyadi (2005), kinerja adalah istilah umum yang digunakan

untuk menunjukkan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu

organisasi pada suatu periode.

2.3. Penilaian Kinerja

Kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional

organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2005). Pengukuran kinerja

merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi organisasi. Pengukuran

tersebut antara lain dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan organisasi dan

dapat digunakan sebagai dasar menyusun sistem imbalan atau sebagai dasar

penyusunan strategi perusahaan atau organisasi (Cahyono, 2000). Untuk menilai

kinerja yang dicapai maka diperlukan penilaian kinerja.

Kata penilaian sering diartikan dengan kata assessment. Sedangkan kinerja

perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam

periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Dengan demikian

penilaian kinerja perusahaan (Companies performance assessment) mengandung

makna suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan

kerja suatu perusahaan (organisasi) berdasarkan standar tertentu (Kaplan dan

Norton, 2000). Menurut Anthony, R. N. dan V. Govindarajan (2005) Organisasi



diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis

perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada dan lain

sebagainya.

Sistem penilaian kinerja merupakan suatu mekanisme yang memperbaiki

kemungkinan untuk perusahaan agar strategi yang dijalankan dapat berhasil

(Anthony dan Govindarajan, 2005). Menurut Hansen dan Mowen (2004), ada

yang membedakan pengukuran kinerja secara tradisional dan kontemporer.

Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual

dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik

pertanggungjawabannya. Pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas

sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik

aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan

yang berkesinambungan.

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan

oleh organisasi. Penilaian kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak

semestinya (disfunctional behaviour) dan untuk mendorong perilaku yang

semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta

imbalan balik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik (Mulyadi, 2005).

2.4. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar



perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil

yang diinginkan. Menurut Mulyadi (2005), manfaat sistem pengukuran kinerja

adalah sebagai berikut:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui

pemotivasian karyawan secara maksimum.

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan

seperti promosi, pemberhentian dan mutasi.

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan

karyawan

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan

mereka menilai kinerja mereka.

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

2.5. Syarat-syarat Pengukuran Kinerja

Dengan munculnya pandangan baru dimana bisnis harus digerakkan oleh

customer-focused, suatu sistem pengukuran kinerja yang efektif paling tidak harus

memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu

sendiri sesuai perspektif pelanggan.

2. Evaluasi atas berbagai aktivitas menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang

customer-validated.

3. Sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi

pelanggan, sehingga menghasilkan penilaian yang komprehensif.



4. Memberikan umpan balik untuk membantu seluruh anggota organisasi

mengenali masalah-masalah yang ada kemungkinan perbaikan.

Adapun ukuran penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk menilai

kinerja secara kuantitatif (Mulyadi, 2005) adalah:

1. Ukuran Kinerja Tunggal

Adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran penilaian.

Dalam hal ini, karyawan dan manajemen cenderung memusatkan

usahanya pada kriteria tersebut dan mengabaikan kriteria lainnya.

2. Ukuran Kinerja Beragam

Adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk

menilai kinerja. Ukuran kinerja beragam merupakan cara untuk mengatasi

kelemahan kriteria kinerja tunggal. Berbagai aspek kinerja manajer dicari

ukuran kriterianya sehingga manajer diukur kinerjanya dengan berbagai

kriteria.

3. Ukuran Kinerja Gabungan

Dengan adanya kesadaran beberapa kriteria lebih penting bagi perusahaan

secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan lain, maka perusahaan

melakukan pembobotan terhadap ukuran kinerjanya.

2.6. Penilaian Kinerja Dengan Pengukuran Tradisional

Banyak metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengukuran

kinerja suatu perusahaan. Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang

biasa digunakan adalah ukuran keuangan, karena ukuran keuangan ini mudah

dilakukan. Kinerja lain, seperti peningkatan kepercayaan customer terhadap



layanan jasa perusahaan, peningkatan kompetensi dan komitmen personal,

kedekatan hubungan kemitraan perusahaan dengan pemasok, dan peningkatan

cost effectiveness proses bisnis digunakan untuk melayani customer, diabaikan

oleh manajemen karena sulit pengukurannya. Sehingga banyak kesalahan berpikir

di dalam manajemen tradisional (Lasdi, 2002).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), mengandalkan aspek finansial

saja tidak cukup, bahkan bisa jadi tidak berguna karena beberapa alasan, yaitu:

1. Hal itu mendorong kegiatan jangka pendek yang tidak termasuk

kepentingan jangka panjang perusahaan.

2. Manajer unit bisnis mungkin tidak melakukan tindakan yang berguna

untuk jangka panjang, untuk memperoleh laba jangka pendek.

3. Menggunakan profit jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat

mengganggu komunikasi antara manajer unit bisnis dan manajer senior.

4. Pengendalian finansial yang ketat bisa memotivasi manajer untuk

memanipulasi data.

Kelemahan penilaian penilaian kinerja tradisional (Kaplan dan Norton, 2000)

adalah :

1. Tidak mampu mengukur harta-harta yang tidak tampak (Intangiable

assets) dan harta-harta intelektual (SDM) perusahaan.

2. Pengukuran kinerja yang hanya memperhatikan aspek keuangan tidak

hanya mampu bercerita mengenai masa lalu perusahaan dan tidak mampu

sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah lebih baik.



2.7. Penilaian Kinerja Dengan Pengukuran Organisasi Jasa

Ada empat karakteristik pada jasa yang membedakan dengan produk

berwujud (Mowen, 2004), yaitu :

1. Ketidakberwujudan (Intangibility)

Berarti bahwa pembeli jasa tidak dapat melihat,merasakan, mendengar,

atau mencicipi suatu jasa sebelum jasa tersebut dibeli. Jadi jasa adalah

produk tidak berwujud.

2. Tidak tahan lama (Perishability)

Berarti jasa tidak dapat disimpan untuk kegunaan masa depan oleh

pelanggan (ada beberapa kasus yang tidak umum, yaitu pada saat barang-

barang berwujud tidak dapat disimpan).

3. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability)

Berarti produsen dan pembeli jasa biasanya harus melakukan kontrak

langsung pada saat pertukaran.

4. Heterogenitas

Berarti terdapat peluang variasi yang lebih besar pada penyelenggaraan

jasa daripada produksi produk.

Menurut Tjiptono(2005), terdapat lima dimensi kualitas jasa :

1. Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat

kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang

disepakati.



2. Daya tanggap (responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan

merespons permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan

diberikan dan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara

cepat.

3. Jaminan (assurance), yaitu perilaku para karyawan mampu menumbuhkan

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan yang bisa menciptakan rasa

aman bagi para pelanggannya. Hal ini berarti para karyawan selalu

bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang

dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan.

4. Empati (emphaty), berarti perusahaan memahami masalah para

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggaan. Memberikan

perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang

nyaman.

5. Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik,

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan

karyawan.

2.8. Balanced Scorecard

Menurut Kaplan dan Norton (2000), Balanced Scorecard merupakan alat

pengukur kinerja eksekutif yang memerlukan ukuran komprehensif dengan empat

perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis

internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.



Dengan demikian, Balanced Scorecard merupakan suatu alat pengukur

kinerja perusahaan yang mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik

secara keuangan maupun nonkeuangan dengan menggunakan empat perspektif

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

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pendekatan Balance Scorecard

dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan pokok, yaitu (Kaplan dan Norton,

2000):

1. Bagaimana penampilan perusahaan dimata para pemegang saham?

(perspektif keuangan).

2. Bagaimana pandangan para pelanggan terhadap perusahaan? (perspektif

pelanggan)

3. Apa yang menjadi keunggulan perusahaan? (perspektif bisnis internal)

4. Apa perusahaan harus terus menerus melakukan perbaikan dan

menciptakan nilai secara berkesinambungan? (perspektif pertumbuhan dan

pembelajaran)

Selain itu, Balanced Scorecard juga memberikan kerangka berpikir untuk

menjabarkan strategi perusahaan ke dalam segi operasional. Kaplan dan Norton

(2000) mengatakan bahwa perusahaan menggunakan focus pengukuran scorecard

untuk menghasilkan berbagai proses manajemen, meliputi :

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi

2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis

3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif

strategis



4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis

2.9. Keunggulan Balanced Scorecard

Balanced Scorecard memiliki keunggulan yang menjadikan sistem

manajemen strategik saat ini berbeda secara signifikan dengan sistem manajemen

strategik dalam manajemen tradisional (Mulyadi, 2005). Manajemen strategik

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

sistem manajemen strategik kontemporer mencakup perspektif yang luas yaitu

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

Selain itu berbagai sasaran strategik yang dirumuskan dalam sistem manajemen

strategik tradisional tidak koheren satu dengan lainnya, sedangkan berbagai

sasaran strategik dalam sistem manajemen strategic kontemporer dirumuskan

secara koheren. Di samping itu, Balanced Scorecard menjadikan sistem

manajemen strategik kontemporer memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh

sistem manajemen strategik tradisional, yaitu dalam karakteristik keterukuran dan

keseimbangan.

Menurut Mulyadi (2005), keunggulan pendekatan Balanced Scorecard

dalam sistem perencanaan strategik adalah mampu menghasilkan rencana

strategik yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Komprehensif

Balanced Scorecard menambahkan perspektif yang ada dalam

perencanaan strategic, dari yang sebelumnya hanya pada perspektif

keuangan, meluas ke tiga perspektif yang lain, yaitu pelanggan, proses

bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif



rencana strategik keperspektif nonkeuangan tersebut menghasilkan

manfaat sebagai berikut:

a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka

panjang,

b. Memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang

kompleks.

2. Koheren

Balanced Scorecard mewajibkan personel untuk membangun

hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan

dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan

dalam perspektif nonkeuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan

sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, kekoherenan sasaran strategik yang dihasilkan

dalam sistem perencanaan strategik memotivasi personel untuk

bertanggung jawab dalam mencari inisiatif strategik yang bermanfaat

untuk menghasilkan kinerja keuangan. Sistem perencanaan strategic yang

menghasilkan sasaran strategik yang koheren akan menjanjikan

pelipatgandaan kinerja keuangan berjangka panjang, karena personel

dimotivasi untuk mencari inisiatif strategik yang mempunyai manfaat bagi

perwujudan sasaran strategik di perspektif keuangan, pelanggan, proses

bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Kekoherenan sasaran

strategic yang menjanjikan pelipatgandaan kinerja keuangan sangat



dibutuhkan oleh perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang

kompetitif.

3. Seimbang

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem

perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan

berjangka panjang. Jadi perlu diperlihatkan garis keseimbangan yang

harus diusahakan dalam menetapkan sasaran-sasaran strategic di keempat

perspektif.

4. Terukur

Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem

perencanaan strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik

yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Semua sasaran strategik ditentukan

oleh ukurannya, baik untuk sasaran strategik di perspektif keuangan

maupun sasaran strategik di perspektif nonkeuangan.

Dengan Balanced Scorecard, sasaran-sasaran strategik yang sulit

diukur, seperti sasaran-sasaran strategik di perspektif nonkeuangan,

ditentukan ukurannya agar dapat dikelola, sehingga dapat diwujudkan.

Dengan demikian keterukuran sasaran-sasaran strategik di perspektif

nonkeuangan tersebut menjanjikan perwujudan berbagai sasaran strategik

nonkeuangan, sehingga kinerja keuangan dapat berlipat ganda dan

berjangka panjang.



2.10. Penilaian Kinerja Bank

2.10.1. Pengertian Bank

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang amat penting

bagi perusahaan, tidak terkecuali perusahaan perbankan. Bank merupakan badan

`usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-benuk

lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kasmir , 2008).

2.10.2. Jenis Bank

Jenis bank yang diakui secara resmi sesuai aturan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 dalam (Kasmir, 2008), terdiri dari :

1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu-lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa

dalam lalu-lintas pembayaran.

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai

financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai

(Budisantoso dan Triandaru, 2006) :



1. Agent of trust, artinya bank sebagai lembaga yang landasannya adalah

kepercayaan (trust).

2. Agent of development, artinya bank sebagai lembaga yang memobilisasi

dana untuk pembangunan ekonomi.

3. Agent of services, artinya bank sebagai lembaga yang juga memberikan

penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat, di samping melakukan

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana

Kegiatan bank di Indonesia terutama Bank Umum menurut (Kasmir, 2003)

yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding)

Berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari

masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat (lending)

Berarti melemparkan kembali dana yang telah disimpan melalui simpanan

giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman

(lanable fund) bagi bank konvensional atau pembiayaan bagi bank syariah.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services)

Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan

menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung

maupun tidak langsung terhadap penyimpanan dana dan penyaluran kredit.

2.11. Penilaian Kinerja Dengan Mengunakan Konsep Balanced Scorecard

Pada awalnya, Balanced Scorecard diciptakan untuk mengatasi problem

tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada



perspektif keuangan saja dan cenderung mengabaikan perspektif non keuangan.

Menurut Kaplan dan Norton (2000), menyimpulkan bahwa hasil studinya tersebut

untuk mengukur kinerja eksekutif di masa depan diperlukan ukuran komprehensif

yang mencakup empat perspektif yaitu perspektif keuangan,

pelanggan/konsumen, proses internal bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu balanced dan scorecard.

Scorecard artinya kartu skor, maksudnya adalah kartu skor yang akan digunakan

untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang, sedangkan

balanced artinya berimbang, maksudnya adalah untuk mengukur kinerja

seseorang diukur secara berimbang dari dua perspektif yaitu keuangan dan non

keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern (Mulyadi, 2005).

Balanced scorecard yang baik harus memenuhi beberapa kriteria (Lubis

dan Sutopo, 2003) yaitu:

1. Dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing

perspektif (outcomes) dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut

(performance driver).

2. Setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan

sebab akibat (cause and effect relationship).

3. Terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti peningkatan

kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dilakukan

harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan.



2.12. Empat Perspektif Mengunakan Konsep Balanced Scorecard

2.12.1. Perspektif keuangan

Perspektif keuangan dapat diukur melalui rasio-rasio keuangan sesuai

laporan keuangan sebagai berikut (Meirdania Zudia, 2010):

1. Rasio Rentabilitas

Merupakan alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Rasio yang digunakan dalam penelitian adalah Return on Assets

(ROA). Rasio ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan

manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan.

Standar terbaik ROA adalah 1,5%.

2. Rasio Efisiensi (Rasio Biaya Operasi)

Merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan

operasional. Rasio efisiensi (BOPO) untuk mengukur tingkat

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan

operasinya. Sandar terbaik BOPO adalah 92%.

3. Rasio Likuiditas

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah

kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam

membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah

menanamkan dananya dengan kredit yang diberikan kepada para

debiturnya. Standar terbaik LDR adalah 85%-110%.



Pada saat perusahaan melakukan pengukuran secara finansial, maka

hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang

dimilikinya. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan,

implementasi dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar.

Oleh karena itu perusahaan perlu menentukan sasaran strategi dengan kemampuan

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

1. Tahap Growth

Umumnya menghasilkan produk dengan prospek cukup cerah. Perusahaan

tersebut mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mendukung

produk-produk mereka. Hal ini bertujuan untuk membangun dan

memperluas berbagai fasilitas produksi, jaringan distribusi dan prasarana.

Investasi yang ditanam untuk kepentingan masa depan bisa lebih besar

dibanding jumlah dana yang dihasilkan, karena kemungkinan jumlah

produk atau konsumen yang masih sedikit. Mengingat tingginya tingkat

investasi pada tahapan growth, maka salah satu tolok ukur yang dapat

digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan atau penjualan.

2. Tahap Sustain

Perhatian terpusat pada bagaimana mempertahankan pangsa pasar agar

dapat terus meraih laba. Umumnya, investasi lebih ditujukan untuk

mengatasi kemampatan (bottleneck) dalam proses produksi dengan cara

meningkatkan kapasitas produksi dan menyempurnakan proses produksi.

3. Tahap Harvest



Sasaran utamanya adalah meningkatkan pendayagunaan harta-harta

perusahaan dalam rangka memaksimalkan arus kas masuk. Oleh karena

itu, tolok ukur yang dapat digunakan adalah arus kas masuk kegiatan

operasi perusahaan dan tingkat penurunan modal kerja (reduction rate in

working capital).

2.12.2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)

Perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang

akan dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen

penghasilan tujuan keuangan perusahaan. Dalam perspektif ini perusahaan

menggunakan tolok ukur yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu (Meirdania

Zudia, 2010):

1. Kelompok Pengukuran Pelanggan Utama (Core Measurement Group):

a. Pangsa pasar ( market share ), mengukur seberapa besar proporsi

segmen pasar tertentu yang dikuasai oleh perusahaan. mengetahui

seberapa besar penguasaan segmen pasar dibandingkan dengan bank

yang sejenis. Dilakukan dengan cara mengukur perbandingan antara

total aktiva PT Bank Riau Kepri dengan total aktiva bank lainnya.

Semakin tinggi nilai market share pada PT. Bank Riau Kepri

Pekanbru, berarti semakin baik penguasaan segmen pasarnya.

b. Tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction), mengukur

seberapa jauh para pelanggan merasa puas terhadap layanan

perusahaan.



c. Tingkat profitabilitas pelanggan (customer profitability), mengukur

seberapa besar keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan dari

penjualan produk kepada para pelanggan. semakin tinggi nilai

profitabilitas konsumen, berarti menunjukkan semakin tinggi laba yang

berhasil dicapai oleh perusahaan.

2.12.3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Analisis proses bisnis internal perusahaan dilakukan dengan

menggunakan analisis value-chain. Disini manajemen mengidentifikasi proses

internal bisnis yang kritis yang harus diunggulkan perusahaan. Scorecard dalam

perspektif ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis

mereka berjalan dan apakah produk dan atau jasa mereka sesuai dengan

spesifikasi pelanggan. Perspektif ini harus didesain dengan hati-hati oleh mereka

yang paling mengetahui misi perusahaan yang mungkin tidak dapat dilakukan

oleh konsultan luar.

Kaplan dan Norton (2000) membagi proses bisnis internal ke dalam tiga

tahapan, yaitu:

1. Proses inovasi

Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, proses inovasi

merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektifitas serta

ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya

efisiensi biaya pada proses penciptaan nilat tambah bagi pelanggan. Dalam

proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan dari

pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka butuhkan.



Proses inovasi dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian

marketing sehingga setiap keputusan pengeluaran suatu produk ke pasar

telah memenuhi syarat-syarat pemasaran dan dapat dikomersialkan

(didasarkan pada kebutuhan pasar).

2. Proses Operasi

Proses operasi adalah proses untuk membuat dan menyampaikan

produk/jasa. Aktivitas di dalam proses operasi terbagi ke dalam dua

bagian: 1) proses pembuatan produk, dan 2) proses penyampaian produk

kepada pelanggan. Pengukuran kinerja yang terkait dalam proses operasi

dikelompokkan pada waktu, kualitas, dan biaya.

3. Proses Pelayanan Purna Jual

Proses ini merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan

produk/jasa tersebut dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam tahapan 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 tolak 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.



2.12.4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Growth and Learning
Perspective)

Di dalam perspektif ini mengukur hal-hal yang berhubungan dengan

sumber daya manusia. Terdapat tiga dimensi yang harus diperhatikan di dalam

perspektif ini yaitu (Kaplan dan Norton, 2000):

1. Kemampuan Karyawan

Pengukuran dilakukan atas tiga hal pokok yaitu pengukuran terhadap

kepuasan karyawan, pengukuran terhadap perputaran karyawan dalam

perusahaan, dan pengukuran terhadap produktivitas karyawan.

2. Kemampuan Sistem Informasi

Pengukuran perusahaan dapat dilakukan dengan mengukur prosentase

ketersediaan informasi yang diperlukan oleh karyawan mengenai

pelanggannya, persentase ketersediaan informasi mengenai biaya

produksi dan lain-lain.

3. Motivasi, Pemberian Wewenang, dan Pembatasan Wewenang

Karyawan

Pengukuran dapat dilakukan melalui beberapa dimensi, yaitu: (1)

Pengukuran terhadap saran yang diberikan kepada perusahaan dan

diimplementasikan, (2) Pengukuran atas perbaikan dan peningkatan

kinerja karyawan, dan (3) Pengukuran terhadap keterbatasan individu

dalam organisasi.

Dari keempat perspektif tersebut terdapat hubungan sebab akibat yang

merupakan penjabaran tujuan dan pengukuran dari masing-masing perspektif.

Hubungan berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi



dengan kerangka Balanced Scorecard menjanjikan peningkatan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan kinerja keuangan. Kemampuan ini sangat

diperlukan oleh perusahaan yang memasuki lingkungan bisnis yang kompetitif.

2.13. Hubungan Keempat Perspektif Penilaian Kinerja Organisasi
Menggunakan Konsep Balanced Scorecard Secara Keseluruhan

Organisasi yang baik wajib memiliki sistem pengukuran kinerja yang

komprehensif dan sistematis. Pengembangan sistem komprehensif yang sangat

bermanfaat dalam membantu para manajer untuk menerjemahkan visi dan strategi

perusahaan ke dalam ukuran-ukuran kinerja yang saling terkait. Sistem tersebut

dinamakan Balanced Scorecard, yang mengkombinasikan ukuran finansial kinerja

masa lalu dengan ukuran-ukuran pemicu kinerja. Balanced Scorecard mengukur

kinerja unit bisnis berdasarkan empat perspektif utama yaitu finansial, pelanggan,

proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan Norton,

2000).

Faktor dominan yang melatarbelakangi perubahan adalah revolusi dalam

teknologi dan komunikasi. Balanced Scorecard menyediakan suatu jalur yang

memperlihatkan kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran

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

mengukur kinerja mereka dalam usaha mencapai tujuan perusahaan (Denton dan

White, 2000, dalam Nano, 2005).

2.14. Tinjauan Islam tentang Balanced Scorecard

Dalam konsep Balanced ScoreCard (BSC) ini strategi organisasi yang

merupakan cara untuk mencapai visi dan misi organisasi, diuraikan dalam



berbagai tujuan strategis yang dapat diukur keberhasilannya dengan adanya

indikator dan target kinerja yang ingin dicapai. Ukuran keberhasilan suatu strategi

organisasi atau organisasi itu sendiri dalam konsep Balanced ScoreCard (BSC) ini

tidak hanya dilihat dari aspek atau perspektif keuangan saja, tetapi dapat dilihat

juga dari perspektif lainnya. Dalam hal ini Kaplan dan Norton menyarankan

menambahkan 3 (tiga) perspektif lain, yaitu perspektif pelanggan (customer),

perspektif proses bisnis internal (internal business process) dan perspektif

pembelajaran (learning and growth). Dengan demikian, keberhasilan suatu

organisasi dilihat dari berbagai sisi secara seimbang, yaitu dari kinerja masa lalu

dan prospek masa depannya, dari ukuran strategis dan operasional, ukuran

keuangan dan nonkeuangan, ukuran internal dan eksternal organisasi. Prinsip

dasar Balanced ScoreCard (BSC) adalah memfokuskan pada pelanggan, proses

internal, pembelajaran dan pertumbuhan sekarang dan perusahaan akan

mengamankan posisi finansial masa depannya. Jadi konsep Balanced ScoreCard

(BSC) ini dikaitkan pada 6 nilai utama kehidupan, yaitu :

1. Nilai teologik atau nilai ketuhanan bahwa pencapaian keunggulan yang dicapai

dalam organisasi hendaknya merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT,

atas prestasi sebuah kinerja. Kinerja yang unggul ini hendaknya menjadikan kita

lebih mendekatkan diri pada Allah SWT, karena agama merupakan tatanan

normatif yang memuat nilai moral paling lengkap (Wordpress.com). Hal ini sesuai

dengan QS. Ar-Rum ayat 30 :













Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah
atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS. Ar-Rum:30)

2. Nilai logik (nilai yang menggunakan akal) dilakukan dengan aqliyah. Dengan

demikian induk BSC adalah manajemen mutu dan manajemen strategik. Semua

ini tentu saja menuntut kemampuan intelektual yang baik dan logik, agar tujuan

organisasi mencapai sasaran. Sesuai dengan QS. Az-Zumar ayat 9 :










Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang
yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang
ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?
Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah
yang dapat menerima pelajaran (QS. Az-Zumar: 9).

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

hendaknya juga tidak menggunakan cara-cara curang yang tidak baik, tetapi harus

jujur. Hal ini sesuai dengan QS. Ali Imran Ayat 10:











Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak
mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. dan
mereka itu adalah bahan bakar api neraka (QS. Ali Imran: 10)

4. Nilai estetik yaitu nilai keindahan. Suatu organisasi untuk mencapai tujuan

organisasi tidak dapat berjalan sendirian tetapi memerlukan pihak lain. Dan ini

merupakan hal yang indah. Sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT

dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :























Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar
Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390],
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-
binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan
dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji,
Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada
sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya (QS. Al-Maidah: 2).



(5) Nilai fisiologis yaitu nilai kebendaan ini saya gambarkan dengan rasa

kepuasan terhadap kinerja. Jika kinerjanya bagus maka balikannya pada

peningkatan finansial.

6) Nilai theologik yaitu nilai kegunaan, kebermanfaatan, kebermaknaan dalam

memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan demikian kesejahteraan diharapkan

dirasakan oleh para pelaku organisasi.






Artinya:  Barang siapa yang dijauhkan azab dari padanya pada hari itu, Maka
sungguh Allah Telah memberikan rahmat kepadanya. dan Itulah
keberuntungan yang nyata (QS. Al An’am: 16).

2.15. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu merupakan patokan sekaligus sebagai perbandingan

dengan penelitiaan ini. Untuk melihat penelitian terdahulu dapat di lihat pada

tabel II.1 di bawah ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Judul Hasil Tolak Ukur Perbedaan dan persamaan

Soraya Hanuma
Endang Kiswara
SE., M.Si., Akt.
(2007)

Analisis balance
scorecard sebagai alat
pengukur kinerja
perusahaan
(studi kasus pada pt astra
honda motor)

Kondisi keuangannya
baik dan dari semua
perspektifnya tidak ada
masalah semuanya baik.

1. 1. Keuangan
2.Perspektif Pelanggan
3. Perspektif ProsesBisnis
Internal
4.Perspektif Pembelajaran
danPertumbuhan.

1.sama-sama membahas
tentang balanced scorecard
2.objek penelitian berbeda



Husnul
Mubarok (2008)

Penerapan Balanced
Scorecard untuk
Mengukur Kinerja
Perusahaan (StudiKasus
pada CV Indah
Cemerlang Singosari
Malang

Kondisi keuangannya
tidak terlalu
mengkhawatirkan akan
tetapi harus lebih
memperhatikan pada
rasio ROE dan RO
Kinerja perusahaan
mengalami penurunan,
akan tetapi kinerjanya
masih biasa dikatakan
sedang dan cukup Pada
perspektif ini
menunjukkan adanya
peningkatanSecara
keseluruhan, berdasarkan
tolok ukur, Perspektif ini
dikatakan baik

1.Keuangan
2.Perspektif Pelanggan
3. Perspektif ProsesBisnis
Internal
4.Perspektif Pembelajaran
danPertumbuhan

1.sama-sama membahas
tentang balanced scorecard
2.objek penelitian berbeda

Kusuma (2003) Penerapan Bsc Sebagai
Alat Ukur Kinerja Pada
Organisasi Nirlaba

Hasil penelitian tersebut
adalah menyebutkan
bahwa selama tahun
2000-2002 masing-
masing perspektif yang
diterapkan pada
yayasan tersebut
mengalami peningkatan

1.Keuangan
2.Perspektif Pelanggan
3. Perspektif ProsesBisnis
Internal
4.Perspektif Pembelajaran
danPertumbuhan

1.sama-sama membahas
tentang balanced scorecard
2.objek penelitian berbeda

Meirdania
Zudia (2010)

Analisis Penilaian Kinerja
Organisasi Dengan
Menggunakan Konsep
Balanced Scorecard Pada
PT Bank Jateng Semarang

Perspektif keuangan
yaitu nilai Return on
Asset (ROA), Rasio
Operasi (BOPO), Loan
to Deposit Ratio (LDR)
mengalami peningkatan
cost effectiveness untuk
mencapai laba optimal.
Perspektif konsumen
dapat meningkatkan
market share,.

1.Keuangan
2.Perspektif Pelanggan
3. Perspektif ProsesBisnis
Internal
4.Perspektif Pembelajaran
danPertumbuhan

1.sama-sama membahas
tentang balanced scorecard
2.objek penelitian berbeda

M..Ubadillah
Faqih (2008)

Penerapan Balanced
Scorecard Sebagai Model
Pengukuran
Keseimbangan Proposisi
Nilai Stakeholder Pada  PT.
CitraUtama Niaga
Nusantara Surabaya

proposisi nilai
stakeholder

PT.Citra Utama
Niaga Nusantara telah
mencapai apa yang
telah menjadi sasaran
dan tujuan perusahaan
secara efektif dan
efisien.Hal ini dapat
kita lihat dari
persentase pertumbuhan
(growth) value
proposition pada
masing-
masing prespektif yang
cenderungmengalami
kenaikan setiap
tahunnya

1.Keuangan
Sales Growth
2.Perspektif Pelanggan
3. Perspektif ProsesBisnis
Internal
4.Perspektif Pembelajaran
danPertumbuhan

1.sama-sama membahas
tentang balanced scorecard
2.objek penelitian berbeda



2.16. Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pada landasan

teori yang telah diuraikan di atas. Penilaian kinerja ini menjelaskan kinerja

perusahaan secara keseluruhan menggunakan konsep balanced scorecard diukur

melalui empat perspektif. Masing-masing perspektif diukur dengan menggunakan

scoring untuk mendapatkan hasil yang berimbang. Dari uraian di atas maka model

penelitian yang dibuat adalah:

Gambar II.1
Penelitian Terdahulu

Kinerja dengan perspektif
keuangan

Kinerja dengan perspektif
pelanggan

Kinerja dengan perspektif bisnis
Internal

Kinerja dengan perspektif
pertumbuhan dan pembelajaran

Kinerja Bank
Dengan
Menggunakan
Konsep
Balanced
Scorecard




