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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengukuran kinerja dengan 

pendekatan Balance Scorecard pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru periode tahun 2016-2018, yang diukur dari dua aspek, yaitu aspek 

keuangan diukur menggunakan perspektif keuangan dan non keuangan diukur 

dengan menggunakan perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner 

kepada karyawan dan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasaan pelayanan. 

Serta dokumentasi untuk mengetahui tentang gambaran umum, visi dan misi serta 

struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Hasil analisis dari aspek keuangan dn non keuangan tersebut adalah 1). 

Aspek keuangan diukur dengan menggunakan Perspektif keuangan hasilnya 

cukup ekonomis, cukup efesiensi dan cukup efektivitas. 2). Aspek non keuangan 

yang diukur menggunakan prespektif pelanggan hasilnya pelayanan dirasa cukup 

puas, hasil perspektif bisnis proses bisnis internal juga baik, dan hasil perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan juga cukup baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kinerja pada dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru dilihat dari 

aspek keuangan dan aspek non keuangan dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut 

ditunjukan dengan nilai oleh masing-masing perspektif. 

 

 

Kata Kunci : Balance Scorecard, Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, 

Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pembelajaran dan 

Pertumbuhan.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to find out the measurement of performance using the 

Balanced Scorecard Approach at Department of Trade and Industry in Pekanbaru 

City for the 2016-2018 period. Measured from two aspects, that is the financial 

aspect measured using a financial perspective and non-financial measured using a 

customer perspective, an internal business perspective and  learning and growth 

perspective. 

In data collection, the researcher distributed the questionnaires to 

employees and customers to know the the level of service satisfaction. The 

documentation also include to find out about the general description, vision, 

mission and the organizational structure of the Department o Trade and Industry 

in Pekanbaru City. In this research the data was analyze used descriptive analysis.  

 

The results of the analysis from the financial and non-financial aspects are 

1).  The financial aspect is measured using a financial perspective. The results are 

quite economical, quite efficient and quite effective.  2).  The non-financial 

aspects measured using the customer's perspective resulted in quite satisfied 

service, the results from the internal business process business perspective were 

also good, and the results from the learning and growth perspective were also 

quite good.  So it can be concluded that the performance of the Department of 

Trade and Industry in Pekanbaru City observed from the financial and non-

financial aspects can be said to be quite good, this is indicated by the value from 

each perspective. 

 

 

Keywords: Balanced Scorecard, Financial Perspective, Customer 

Perspective, Internal Business Process Perspective, Learning and 

Growth Perspective. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang    

Perkembangan informasi yang telah mengalami perubahan dengan sangat 

cepat sejak abad 21 membuat kompetisi antar perusahaan semakin ketat. 

Kompetisi tersebut menuntut perusahaan dan pihak-pihak yang terkait dalam 

kegitan bisnis menjadi jauh lebih kompetitif dan bereaksi cepat atas perubahan 

yang terjadi. Kaplan dan Norton (2000) menyebutkan persaingan abad industri 

telah bergeser kepada persaingan abad informasi, keberhasilan ditentukan oleh 

beberapa pihak, baik perusahaan memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari 

skala dan ruang lingkup ekonomis (ecomomies of scale an scope). 

Kompetitif tersebut tidak terbatas pada perusahaan swasta saja namun 

organisasi publik pun dituntut oleh masyarakat sebagai stakeholder untuk lebih 

kompetitif. Organisasi publik atau pemerintah merupakan organisasi yang 

bertujuan sebagai penyelenggran kegiatan negara. Tidak seperti organisasi swasta 

yang berjutuan terhadap profit, organisasi publik mempunyai tujuan melayani 

masyarakat umum dimana sumber-sumber keuangannya lainnya baik itu 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun hibah dari lembaga donor. 

Sebagai organisasi yang dalam menjalankan yang didanai oleh masyarakat 

maupun hibah maka pemerintah sangat dituntut untuk memberikan kontribusi 

yang baik. Kinerja organisasi publik ini telah menjadi perdebatan yang cukup 

lama karena para stakeholder sulit untuk mengukur apakah organisasi publik 
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berhasil atau tidak dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Masyarakat tentunya 

menghendaki bahwa setiap organisasi publik dapat mencapai tujuan dan 

sasarannya masing-masing, dengan begitu rakyat tidak akan merasa membuang 

uangnya untuk kegiatan negara yang tidak memberikan dampak positif, rendahnya 

tingkat kepercayaan publik dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang 

dilaksanakan dengan terukur tingkat keberhasilannya. 

Dalam mengukur tingkat keberhasilan organisasi selama ini hanya 

bergantung kepada modal tradisional dimana pengukuran kinerja hanya 

menggunakan penilaian pada aspek finansial. Perhitungan finansial tersebut telah 

cukup baik dalam memberikan gambaran mengenai performa organisasi yang 

telah berjalan bahkan ramalan mengenai kemampuan investasi jangka panjangnya. 

Pengukuran kinerja finansial juga telah menghasilkan inovasi analisis laporan 

keuangan seperti Retrun On investment yang mempunyai peranan yang penting 

bagi keberhasilan berbagai perusahaan di awal abad ke dua puluh seperti yang 

diungkapkan Kaplan dan Norton (1999). Karena hanya berkonsentrasi kepada 

aspek keuangan maka sistem ini dinilai lemah dalam mengevaluasi perusahaan 

secara keseluruhan. Ukuran finansial saja tidaklah cukup untuk menuntun dan 

mengevaluasi perjalanan perusahaan dalam persaingan usaha saat ini dan masa 

depan (Kaplan dan Norton, 1999). Hubungan dengan pelanggan, karyawan dan 

proses bisnis internal yang sebenarnya merupakan satu kesatuan dari 

kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang tidak bisa terlihat 

dalam ukuran-ukuran finansial. Bahkan ukuran finansial dapat dimanipulasi untuk 
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menghasilkan yang baik yang mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan 

keputusan suatu organisasi atau perusahaan. 

Kinerja merupakan suatu gambaran pengelolaan dari suatu organisasi. Setiap 

organisasi termasuk organisasi sektor publik perlu mengetahui kinerjanya untuk 

mengetahui hasil pencapaiannya. Organisasi sektor publik merupakan organisasi 

yang menggunakan dana publik untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa 

publik. Sebagai organisasi yang menggunakan dana publik maka publik perlu 

mengetahui bagaimana pengelolaan dananya (Fitriyani, 2014). 

Kinerja organisasi publik menjadi hal yang penting terlebih setelah 

diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah, pemerintah  daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam 

rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian di perkuat lagi 

dengan adanya keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang hakikat dari 

pentingnya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dan undang-undang 

No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Salah satu faktor yang sangat penting bagi suatu organisasi adalah 

pengukuran kinerja. Di dalam sistem pengendalian manajemen, pengukuran 

kinerja merupakan usaha yang dilakukan pihak manajemen untuk mengevaluasi 

hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pusat 

pertanggunjawaban yang dibandingkan dengan tolak ukur yang ditetapkan 

(Muharfianda, 2011). 
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Menurut yulaikah (2014) pengukuran kinerja sektor publik sangat penting 

untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan 

keuangan daerah. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan 

bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang 

menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, 

efesien dan efektif serta manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan 

masyarakat. 

Adanya keterbatasan dalam pengukuran kinerja membuat banyak perusahaan 

mulai menggunakan Balance Scorecard (BSC). Kaplan dan Norton mulai 

memperkenalkan konsep BSC ini melalui artikel mereka yang berjudul balance 

scorecard-measure that drive performance pada tahun 1992. Pada konsep ini 

mereka mengenalkan empat perspektif yang harus diperhatikan untuk mencapai 

tujuan secara menyeluruh yaitu perpektif keuangan (financial perspektive), 

perspektif pelanggan (custemer perspektive), perspektif internal (internal 

prespektive), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth 

perspektive). BSC tidak hanya berfokus kepada aspek finansial seperti model 

tradisional namun untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai 

keadaan suatu perusahaan atau organisasi.  

Kaplan dan Norton (1999) menuturkan BSC menyediakan para manajer sutau 

instrumen yang dibutuhkan untuk mengemudikan perusahaan menuju kepada 

keberhasilan persaingan masa depan, BSC menerjemahkan misi dan strategi 

perusahaan ke dalam seperengkat ukuran yang menyeluruh yang memberi 

kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategi sebagai pusat 
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organisasi, mendorong terjadinya komunikasi yang lebih baik antar karyawan dan 

manajemen, meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan memberikan 

informasi peringatan dini, serta mengubah budaya kerja. BSC membawa 

pengetahuan baru yang diharapkan lebih menjanjikan dalam keberhasilan 

penilaian kinerja yang dianggap sulit untuk diterapkan dengan pengukuran kinerja 

yang lebih baik daripada sistem tradisional. 

Selama ini organisasi sektor publik (OSP) di Indonesia menggunakan laporan 

akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) dalam sistem pengukuran kinerjanya 

sesuai peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan 

kinerja instansi pemerintah dan instruksi prasiden nomor 7 tahun 1999 tentang 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LAKIP telah cukup baik diterapkan 

pada instansi pemerintah namun LAKIP dianggap kurang dapat menggambarkan 

kinerja instansi secara komprehensip. Oleh karena itu BSC dirasa perlu untuk 

diterapkan pada OSP. BSC sudah mulai diterapkan pada instansi pemerintah 

Indonesia seperti Kementrian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan. Namun 

hingga saat menulis ini belum ada peraturan Presiden yang mengatur mengenai 

penerapan BSC, OSP masih menggunakan keputusan Menteri atau kepala 

organisasinya masing-masing sehingga hal tersebut mengakibatkan belum adanya 

penyusunan maupun pelaksanaan BSC di OSP. 

Penelitian mengenai Analisis Kinerja Manajerial dengan menggunakan 

pendekatan Balance Scorecard ini di lakukan pada dinas perdagangan dan 

perindustrian kota pekanbaru. Akan tetapi fokus penelitian ini hanya dilakukan 
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dipasar higienis yang dikelola dinas dibidang pasar. Kenapa peneliti terfokus pada 

pasar higienis karena hanya ada satu pasar higienis yang ada di kota pekanbaru.  

Fenomena yang didapatkan peneliti yaitu Pasar Higienis teratai masih 

kosong. Sebab para pedagang meninggalkan pasar tersebut lantaran sepi pembeli. 

Mereka akhirnya memilih keluar dari pasar sejak pertengahan desember 2018 

silam. (tribunpekanbaru.com Minggu, 06 Januari 2019). Dan bukan hanya karena 

sepi nya pembeli pedagang keluar dari pasar, ada salah satu pedagang juga yang 

mengatakan bahwa pasar higienis tersebut lantaran tidak bisa menampung 

banyaknya pedagang sehingga para pedagang memilih untuk keluar atau kembali 

berjualan di bahu-bahu jalan teratai. Kemudian kondisi ini membuat banyak 

pedagang yang menunggak bayar retribusi dan juga sempitnya lahan parkiran. 

Bukan hanya sampai disitu di ambil dari media bahwa dinas perdagangan dan 

perindustrian kota pekanbaru diduga tebang pilih dalam pemberian ijin usaha. 

(japos.co) 

Tabel. I.1 

Anggaran Disperindag 

Tahun 

Anggaran 
Anggaran Terealisasi Selisih 

2016 4.633.209.064 1.736.611.794 2.896.597.270 

2017 16.620.167.528 14.083.962.754 2.536.204.774 

2018 19.883.739.933 17.188.899.913 2.694.840.020 

Sumber. Disperindag Kota Pekanbaru 
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Tabel. I.2 

Rekap Daftar Potensi PAD 

Pasar Higenis 

Tipe 
Potensi 

2016 
Aktif 

Potensi 

2017 
Aktif 

Potensi 

2018 
Aktif 

Los 0 0 10 5 10 5 

Kios 0 0 140 80 140 80 

Jumlah 0 0 150 85 150 85 

Sumber. Disperindag Kota Pekanbaru 

Menurut penulis masalah ini sangat menarik untuk diteliti lebih jauh karena 

konsep BSC merupakan konsep penilaian kinerja yang baik dan sudah banyak 

digunakan oleh organisasi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dari latar 

belakang dan uraian diatas, makan dalam penelitian ini penulis mengambil judul 

“Analisis Kinerja Manajerial dengan Menggunakaan Pendekatan Balance 

Scorecard (pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru)” 

I.2 Rumusan Masalah 

1. Menganalisis kinerja dinas perdagangan dan perindustrian dengan 

perspektif keuangan. 

2. Menganalisis kinerja dinas perdagangan dan perindustrian dengan 

perspektif pelanggan. 

3. Menganalisis kinerja dinas perdagangan dan perindustrian dengan 

perpektif bisnis internal. 

4. Menganalisis kinerja dinas perdagangan dan perindustrian dengan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 
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I.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujunan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

kinerja dengan menggunakan pendekatan Balance Scorecard pada Dinas 

Perdagangan dan Penindustrian yaitu: 

1. Untuk mengetahui kinerja dinas perdagangan dan perindustrian dengan 

perspektif keuangan. 

2. Untuk mengetahui kinerja dinas perdagangan dan perindustrian dengan 

perspektif pelanggan. 

3. Untuk mengetahui kinerja dinas perdagangan dan perindustrian dengan 

perpektif bisnis internal. 

4. Untuk mengetahui kinerja dinas perdagangan dan perindustrian dengan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a. Mengatahui manfaat kinerja organisasi sektor publik dengan 

menggunakan pendekatan balance scorecard. 

b. Memperoleh ilmu pengetahuan baik teori maupun praktik khususnya 

dibidang analisis kinerja oraganisasi sektor publik dengan 

menggunakan pendekatan balance scorecard. 

c. Memperoleh kesempatan untuk menganalisis permasalahan kinerja 

organisasi sektor publik pada dinas perdagangan dan perindustrian 

kota pekanbaru. 
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2. Bagi organisasi sektor publik 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, 

evaluasi dan informasi dalam memperbaiki kinerja setiap anggotanya. 

3. Bagi Kampus 

Memberikan informasi yang berkenaan dengan pengukuran kinerja 

organisasi sektor publik dengan menggunakan balance scorecard pada 

dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru dan sebagai bahan 

referensi bagi pembaca dan adik-adik kelas untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

4. Bagi Masyarakat atau Publik 

Untuk memberikan informasi yang berkenaan dengan pengukuran kinerja 

dengan menggunakan metode balance scorecard. 

5. Pihak Lain. 

Hasil penelitian in digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk 

penulis karya ilmiah dengan topik sama dan hasil penelitian diharapkan 

menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian yang lebih mendalam. 

I.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian di adalah sebagai berikut: 

BAB I  LATARBELAKANG 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar 

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 
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manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan sesuai 

dengan topik skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang 

mendasari pembahsan antara lain pengertian pengukuran 

kinerja perusahaan, tujuan penilaian kinerja,  manfaat 

pengukuran kinerja, ukuran kinerja, pengukuran kinerja 

dengan menggunakan pendekatan balance scorecard, 

kerangka pemikiran penelitian, hubungan antar perspektif 

dan reviev penelitian terdahulu. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, variabel 

penelitian, populasi, sampel dan sampling, jenis dan metode 

pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM DINAS, HASIL PENELITIAN 

DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan 

pembahasan analisis kinerja pada dinas Perdagangan dan 

Perindustrian  dengan pendekatan Balance Scorecard. 
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BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang 

diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

kemudian mengemukakan saran yang dapat diberikan oleh 

penelitian 
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BAB II 

Landasan Teori 

II.1 Kinerja 

II.1.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Rivai dan Basri 2005). 

Adapun pengertian kinerja yang telah dirumuskan oleh beberapa para ahli 

diantaranya adalah: 

a. Stoner, 1978 dalam bukunya Management mengemukakan bahwa kinerja 

adalah fungsi dari motivasi, kecakapan dan persepsi peranan. 

b. Bernardin dan Rusel 1993 dalam bukunya Achmad S. Ruby 

mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari 

fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu 

tertentu. 

c. Handoko dalam bukunya Manajemen personalia dan sumber daya 

mendefinisikan kinerja sebagai proses di mana organisasi mengevaluasi 

atau menilai prestasi kerja karyawan. 

d. Prawiro Suntoro, 1999 dalam bukunya Merry Dandian Panji 

mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai 
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seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 

Dari empat definisi kinerja diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang 

terdapat dalam kinerja terdiri dari: 

a. Hasil-hasil fungsi pekerjaan 

b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan/pegawai 

seperti: motivasi, kecakapan, persepsi peranan, dan sebagainya. 

c. Pencapaian tujuan organisasi. 

d. Periode waktu tertentu. 

Berdasarkan hal-hal diatas, bahwa kinerja sebagai hasil-hasil fungsi 

pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang 

mempengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organsiasi dalam 

periode waktu tertentu. 

Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang dimaksudkan disini adalah pelaksanaan 

hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang 

dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Sedangkan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil pekerjaan/prestasi kerja seseorang atau kelompok 

terdiri dari faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang memengaruhi kinerja 

karyawan/kelompok terdiri dari kecerdasan, keterampilan, kestabilan emosi, 

motivasi, persepsi peranan, kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang dan 

karakteristik kelompok kerja dan sebagainya. 



14 
 

Sedangkan pengaruh ekstern antara lain berupa peraturan ketenagakerjaan, 

keinginan pelanggan, pesaing, nilai-nilai sosial, serikat buruh, kondisi ekonomi, 

perubahan lokasi kerja dan kondisi pasar.  

Pelaksanaan hasil pekerjaan/prestasi tersebut diarahkan untuk mencapai 

tujuan organsiasi dalam jangka panjang waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja 

perusahan adalah fungsi hasil-hasil pekerjaan/kegiatan yang ada dalam perusahan 

yang dipengaruhi faktor intern dan ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan selama periode waktu tertentu. 

II.1.2 Pengukuran Kinerja 

Menurut Nordiawan, (2010) pengukuran kinerja adalah instrument yang 

digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan 

tujuan kegiatan yang telah diterapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja terdiri dari 

aktivitas pendokumentasian proses pelaksanaan yang terdiri dari 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). 

Kinerja manajerial adalah suatu hasil  kerja yang dicapai seseorang dalam 

kegiatan-kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff (staffing), negosiasi 

dan perwakilan/ representasi. 

Berikut penjelasan kegiatan-kegiaran manajerial tersebut di atas, sebagai 

berikut: 

1. Kinerja Perencanaan (planning) 
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Kinerja perencanaan yaitu kemampuan dalam menentukan kebiajakan dan 

sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. 

Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara 

pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja 

sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah di tetapkan. 

2. Kinerja Investigasi (Investigating) 

Kinerja invetigasi yaitu kemampuan dalam mengumpulkan dan 

menyampaikan informasi untuk catatan, laporan dan rekening, mengukur 

hasil, menentukan persediaan, serta analisis pekerjaan. 

3. Kinerja Pegkoordinasian (coordinating) 

Kinerja pengkoordinasian yaitu kemampuan dalam tukar menukar 

informasi dengan orang di bagian organisasi lan untuk mengkaitkan dan 

menyesuaikan manajer lain. 

4. Kinerja Evaluasi (Evaluating) 

Kinerja evaluasi yaitu kemampuan dalam menilai dan mengukur 

proposal, kinerja yang diamati atau di laporkan yang meliputi penilaian 

pegawai, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan dan 

pemeriksaan fisik. 

5. Kinerja pengawasan (Monitoring) 

Kinerja pengawasan yang dimaksud adalah kemampuan dalam 

memberikan pengarahan, memimpin dan mengembangkan bawahan, 
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membimbing, melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan, 

menjelaskan tujuan kerja dan menangani keluhan pegawai. 

6. Kinerja pengaturan staff (Staffing) 

Kinerja pengaturan staf yang di maksud adalah kemampuan untuk 

mempertahankan angkatan kerja yang ada pada bagian anda, melakukan 

perekrutan pegawai, mewawancarai mereka dan memilih pegawai baru, 

menempatkan pada bagian yang sesuai, mempromosikan dan memutasi 

pegawai. 

7. Kinerja Negosiasi (Negotiating) 

Kinerja negosiasi yaitu kemampuan dalam melakukan pembelian, 

penjualan atau melakukan kontrak untuk barang dan jasa, menghubungi 

pemasok dan melakukan tawar menawar dengan penjual, serta tawar 

menawar secara kelompok. 

8. Kinerja Perwakilan (Representating 

Kinerja representasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam 

mmenghadiri pertemuan-pertemuan dengan perusahaan lain, pertemuan 

dengan perkumpulan bisnis, pidato untuk acara-acara kemasyarakatan, 

pendekatan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam mempromosikan 

tujuan utama perusahaan. 

Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur 

pencapian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil 

yang di tampilkaan yaitu berupa produk, jasa ataupun proses. Pengukuran atau 

penilaian kinerja sangat penting dilakukan untuk memberikan motivasi dan arah 
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dan untuk memberikan umpan balik tentang efektivitas rencana suatu perusahaan 

(weng, 2011). 

sistem pengukuran kinerja sektor merupakan suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat 

ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2009). Sistem pengukran kinerja 

dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja 

diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Lebih lanjut 

menurut Mardiasmo bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk 

memenuhi tiga maksud yaitu: 

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu 

memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk 

dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program 

unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efesiensi dan 

efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayan publik. 

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya 

dan pembuatan keputusan. 

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

Untuk mengetahui kinerja organisasi maka setiap organisasi harus memiliki 

kriteria keberhasilan berupa target-target tertentu yang hendak dicapai, dimana 

tingkat pencapaian atas target tersebut didasarkan pada suatu konsep tertentu yang 

sudah diuji validitasnya dalam melakukan pengukuran kinerja organisasi. 
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Menurut Robertson dalam Mahmudi (2010), pengukuran kinerja didefinisikan 

sebagai sutau proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran 

yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efesiensi, penggunaan 

sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, 

perbandingan hasil kegiatan dengan target dan efektivitas tindakan dalam 

mencapai tujuan. 

Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan 

suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas dalam organisasi (Whitakker dan Simons dalam 

BPKP, 2003). Jadi, pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai suatu metode 

atau alat yang digunakan untuk menilai kecapaian pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan rencana strategis dapat diketahui kemajuan organisasi serta untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

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) antara lain: 

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 terhadap deviasi dari rencana yang telah ditentukan, 
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atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan, atau 

hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Wibowo 

(2010) 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 rendahnya 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) 

Keluarga ukuran berkaitan dengan tipe ukuran yang dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

a) Produktivitas 

Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antar input dan 

output fisik sutau proses. Oleh karena itu, produktivitas  merupakan 

hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang 

dikonsumsi dalam memproduksi output. 

b) Kualitas 
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Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut, 

jumlah ditolak, dan cacat perunit, maupun ekstrenal rating seperti kepuasan 

pelanggan atau penilaian frekuensi pemesanan ulang pelanggan. 

c) Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu menyangkut persentase pengiriman tepat waktu dan 

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 tim mengukur berapa 

lama sesuatu dilakukan. Misalnya adalah berapa lama waktu rata-rata 

diperlukan dari pelanggan menyampaikan pesanan sampai pelanggan benar-

benar menerima pesanan. 

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 utama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam dasar perunit. 

Penilaian pekerjaan adalah suatu metode untuk membandingkan berbagai 

pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan sistematis untuk 
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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, 2012). 

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 dijadikan sebagai acuan 

pemberian gaji yang adil bagi pegawai sebagai data pembandingan dalam 

persaingan dalam perusahaan. 

2) Seleksi pegawai 

Deskripsi jabatan sangat dibutuhkan dalam penerimaan seleksi dan 

penempatan pegawai. Selain itu juga merupakan sumber untuk pengembagan 

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 
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KEMAMPUAN 

Deskripsi jabatan menunjukan perbandingan bagaimana seseorang 

pegawai memenuhi tugasnya dan bagaimana tugas itu seharusnya dipenuhi. 

5) Pelatihan dan pengembangan 

Deskripsi jabatan akan memberikan analisis yang akurat mengenai 

pelatihan yang diberikan dan dikembangkan untuk membantu pengembangan 

karir. 

6) Uraian dan perencanaan organisasi 

Perkembangan awal dari deskripsi jabatan menunjukan dimana kelebihan 

dna kekurangan dalam pertanggungjawaban. Dalam hal ini deskripsi jabatan 

akan menyeimbangkan tugas dan tanggungjawab. 

7) Uraian tanggungjawab 

Deskripsi jabatan akan membantu individu untuk memahami berbagai 

tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. (sinambela, 2013). 

Terdapat tiga dimensi kinerja yaitu: kemampuan, motivasi dan peluang 

sebagaimana terlihat dalam gambar berikut: 

Gambar. II.1 Hubungan dimensi-dimensi kinerja 
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Sumber: Sinambela, kinerja Pegawai 2012 

Gambar tersebut menunjukkan 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) 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. 

2) Ukuran kinerja ditangkap dan disampaikan kepada pengguna yang 

dimaksudkan dalam waktu yang ditentukan sebelumnya. Ketetapan 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 karen itu, harus 

diidentifikasi siapa pengguna yang memerlukan informasi sehingga dapat 

dihindari untuk kemungkinan jatuh kepada orang yang tidak tepat. 

4) Ukuran kinerja bebarti 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 
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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 memberikan makna yang sama untuk semuanya sehingga 

diperlukan pedoman yang ditentukan lebih dahulu. 

Dari definisi-definisi diatas 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 suatu rencana dan titik mana perusahaan memerlukan penyesuaian-

penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 

II.1.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Bagi perusahaan penilaian kinerja memiliki beberapa manfaat, antara lain 

evaluasi antar individu dalam organisasi, pengembangan dari diri setiap individu, 

pemeliharaan sistem dan dokumentasi (Belarmino, 2013). 

1. Evaluasi antar individu dalam organisasi 

Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam 

organisasi dalam menentukan jumlah dan jenis kompensasi yang merupakan hak 

bagi setiap individu dalam organisasi. 

2. Pengembangan diri dari setiap individu dalam organisasi 

Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk pengembangan karyawan 

yang memiliki kinerja rendah, yang membutuhkan pengembangan baik melalui 

pendidikan formal maupun pelatihan. 
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3. Pemeliharaan sistem 

Berbagai sistem yang ada dalam organisasi memiliki sub sistem yang saling 

berkaitan antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya. Oleh karena itu perlu 

dipelihara dengan baik. 

4. Dokumentasi 

Penilaian kinerja akan memberi manfaat sebagai dasar tindak lanjut dalam 

proses pekerjaan karyawan dimasa yang akan datang. Hal ini berkaiatan dengan 

pengambilan keputusan. 

Syarat efektifnya penilaian kinerja menurut Casio (1992) dalam manajemen 

SDM dalam organisasi publik dan bisnis ( Siswanto,et,al, 2011) antara lain: 

1. Penilaian (assessor) 

2. Keterkaitan (relevance) 

3. Kepekaan (sensitivity)\ 

4. Keterandalan (reliability) 

5. Kepraktisan (practicality) 

6. Dapat diterima (acceptability) 

Dalam standar penilaian kinerja juga memiliki fungsi standar kinerja yang 

dijelaskan oleh Abdullah (2014) yaitu antara lain: 

1. Sebagai tolak ukur (benchmark) untuk menentukan keberhasilan dan ketidak 

berhasilan kinerja ternilai. 

2. Memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standar. 

Untuk menjadikan standar kinerja yang benar-benar dapat memotivasi 
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karyawan perlu dikaitkan dengan reward atau imbalan dalam sistem 

kompensasi. 

3. Memberikan arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai, baik kuantitas 

maupun kualitas. 

4. Memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan proses 

pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja yang ditetapkan. 

II.1.4 Syarat Pengukuran Kinerja Yang Efektif 

Tanpa memperhitungkan kinerja yang efektif maka bisa jadi hasilnya akan 

menggambarkan kondisi yang tidak tepat. Oleh karena itu perlu diperhatikan 

beberapa hal agar pengukuran kinerja tersebut dapat efektif. Menurut Atkinson,et 

al. (1997) pengukuran kinerja yang efektif harus mempunyai indikator kinerja 

yang mempenuhi beberapa hal antara lain: 

a. Mempertimbangkan tiap aktivitas dan organisasi dan perspektif pelanggan. 

b. Mengevaluasi tiap aktivitas dengan menggunakan pengukuran kinerja dari 

pelanggan. 

c. Mempertimbangkan semua jenis aktivitas kerja yang mempengaruhi 

pelanggan dan harus secara komprehensif. 

d. Memberikan feedback untuk membantu kesempatan untuk melakukan 

peningkatan ke depannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat terlihat bahwa aspek pelanggan sangat 

ditekankan. Hal tersebut karena kepuasan pelanggan merupakan tujuan dari 

kegiatan perusahaan atau organisasi agar bisa menjaga entitiasnya untuk going 

concern. 
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II.1.5 Pengukuran Kinerja pada Sektor Publik 

Organisasi sektor publik yang karakternya sangat berbeda dengan organisasi 

swasta tidak lepas akan kewajiban melaporkan atas kinerjanya. Bahkan dalam 

organisasi sektor publik ini yang stakeholder terbesarnya adalah masyarakat 

tentunya dituntut untuk lebih transparan dalam pelaporan kinerjanya. Oleh karena 

itu presiden dalam intruksinya nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah menginstruksikan agar setiap kementrian dan lembaga 

melaporkan kinerjanya setiap tahun melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP) yang tak lain bertujuan untuk mendorong terciptanya 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk 

terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. 

II.2 Karateristik Organisasi Sektor Publik 

Karateristik organisasi publik yang multifungsional dikarenakan organisasi 

sektor publik bergerak dalam berbagai wilayah yang meliputi lingkungan 

ekonomi, politik, kultur, dan demografi. Atas kompleksitas dan kerumitan struktur 

organisasi sektor publik dibutuhkan sebuah mekanisme pengelolaan yang 

terkoordinasi untuk mengontrol pencapaian tujuan dalam hubungannya dengan 

pemenuhan kebutuhan publik. Secara struktural organisasi publik bersifat 

birokrasi, kaku, dan kierarkis. Hal ini berbeda dengan swasta yang 

memungkinkan struktur organisasi yang fleksibel. 

Struktur organisasi berkaitan erat dengan fungsi, strategi dan tujuan 

organisasi. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan publik 

akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi organisasi. Hal ini 
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berkaitan dengan budaya organisasional. Budaya organisasional berkaitan dengan 

norma-norma informal dan nilai berkembang dan menjadi penting untuk kegiatan 

organisasi. Nilai merupakan panduan normatif untuk sikap dan tindakan yang 

tepat. Nilai memberikan kerangka normal untuk tujuan dan nilai-nilai aktivitas. 

Dalam organisasi publik, nilai tersebut dapat berkaitan dengan prinsip-prinsip 

seperti suara mayoritas, supremasi hukum, partisipasi yang terkena dampak dari 

pihak atau administratif. Nilai-nilai berkembang secara bertahap melalui proses 

alamiah, sedangkan pandangan yang berbeda adalah mungkin untuk membentuk 

niali-nilai melalui desain yang disengaja dan penambahan perubahan. Dalam 

kelembagaan, nilai tersebut mungkin merupakan hasil dari proses tarik-menarik 

antarpihak dengan kepentingan yang berbeda. 

Proses penentuan kebijakan dalam sektor publik melibatkan seluruh 

komponen masyarakat, untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat luas, yang terdiri atas anggota dewan, oraganisasi sosial dan politik, 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, yayasan, perdagangan dan 

masyarakat umum. Proses ini merupakan proses penjaringan aspirasi publik, yang 

tidak ada dalam mekanisme penentuan kebijakan pada sektor swasta/bisnis. Untuk 

pelaksanaan kegiatan, organisasi publik menggunakan dana yang berasal dari 

publik. Organisasi publik melaksanakan suatu kegiatan setelah dananya tersedia. 

II.3 Organisasi Sektor Publik 

Berdasarkan karakteristiknya, organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu pure non profit organizations dan quasy non profit organizations. Pure non 

profit organizations adalah organisasi publik yang menyediakan atau menjual 
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barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, 

retribusi, hutang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara, dsb, 

misalnya pemerintah. Sedangkan Quasy non profit organizations merupakan 

organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan 

maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan (surplus). 

Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor 

swasta, dan kreditor misalnya BUMN, BUMD. 

Organisasi sektor publik hendaknya memfokuskan tujuan mereka pelayanan 

yang berorientasi pada pelanggan. Proses orientasi pada pelanggan ini dapat 

dilakukan dengan mengindetifikasi siapa sebenarnya pelanggan organisasi. 

Selanjutnya untuk lebih mengenal apa keingingan dan kebutuhan para pelanggan, 

sebaiknya dilakukan survei lapangan (interview) dengan mereka sehingga dapat 

merumuskan berbagai program yang memang dibutuhkan pelanggan 

(masyarakat). Informasi dari para pelanggan ini sangat bermanfaat dalam 

mengimplementasikan rencana-rencana kerja ini perlu dilakukan monitoring 

terhadap kinerja dan jika menghadapi kondisi yang tidak sesuai, bisa dilakukan 

perubahan atau penyesuaian terhadap berbagai rencana kerja balance scorecard  

pada sektor publik dapat diadobsi dan diadaptasikan pada pure non profit 

organizations maupun quasy non profit organizations.  Implementasi Balance 

Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja tetap harus berpedoman pada tujuan 

organisasi. Pada jenis quasy non profit organizations, tujuan organisasinya adalah 

kepuasan pelanggan dan meningkatkan profitabilitas. Dengan demikian Balance 



30 
 

Scorecard, dapat dimodifikasi dengan menempatkan perspektif finansial dan 

pelanggan sejajar pada puncak dan diikuti oleh perspektif proses internal dan 

selanjutnya perspektif inovasi dan pembelajaran. Hal ini berarti bahwa sasaran 

utama organisasi adalah tercapainya target-target keuangan dan kepausan 

pelanggan yang dipicu oleh kinerja yang baik dan perspektif proses internal dan 

pembelajaran/inovasi. Sedangkan pada pure non profit organizations, pada 

umumnya mempunyai tujuan utama peningkatan pelayanan publik. Balance 

Scorecrad dapat diterapkan dengan memodifikasinya sehingga perspektif 

pelanggan ditempatkan dipuncak, diikuti perspektif finansial, perspektif proses 

binsi internal, serta perspektif pembelajaran dan inovasi. Jadi, instansi pemerintah 

belum bisa dikatakan berhasil jika hanya berhasil meningkatkan pendapatan atau 

return on invesmenti-nya tinggi tetapi masyarakat pengguna jasa layanannya 

justru banyak yang mengeluh tidak puas. 

Pada dasarnya Balance Scorecrad merupakan sistem pengukuran kinerja 

yang mencoba untuk mengubah misi dan strategi organisasi menjadi tujuan dan 

ukuran-ukuran yang berwujud. Ukuran finansial dan non finansial yang 

dirumuskan dalam perspektif Balance Scorecard sebenarnya adalah penurunan 

(Derivasi) dari visi dan strategi organisasi. Dengan demikian, hasil pengukuran 

dengan Balance Scorecard  ini mampu menjawab pertanyaan tentang seberapa 

besar tingkat pencapaian organisasi atas visi dan startegi yang telah ditetapkan. 

Pada organisasi penyedia layanan publik, tujuan utama pengukuran 

kinerjanya adalah untuk mengevaluasi keefektivan layanan jasa yang diberikan 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan menjadi lebih penting 
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daripada sekedar keuntungan. Trend pengukuran kinerja organisasi layanan publik 

saat ini adalah pengukuran berbasis outcome dari pada sekedar ukuran-ukuran 

proses (Quinlivan, 2000). Artinya, kinerja organisasi publik ini sebesnarnya bukan 

terletak pada proses mengelolah input menjadi output, tetapi justru penilaian 

terhadap seberapa bermafaat dan sesuai output tersebut memenuhi harapan dan 

kebutuhan masyarakat. Bukan, auditing konvensional yang semula berfokus pada 

ukuran proses mulai bergeser ke arah pengukuran outcome. 

Outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output 

kegiatan pada jangka menengah bagi masyarakat pengguna jasa organisasi publik. 

Outcome suatu organisasi didasarkan atas keberhasilan pencapaian visi dan bukan 

pada keberhasilan meningkatkan profitabilitas. Jadi final outcome organisasi 

publik bukan ukuran finansial tetapi cenderung pada ukuran pelanggan. 

Keberhasilan instansi pemerintah seharusnya diukur dari bagaimana mereka bisa 

memenuhi apa yan dibutuhkan masyarakat dan stakeholder lain yang telah 

menyediakan sumber daya. 

II.4 Indikator Kinerja  

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk dapat 

menggambarkan tingkat pencapaian 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 menunjukkan kemajuan dalam rangka 

manuju tercapainya sasaran maupun organisasi yang bersangkutan. 
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu indikator kinerja menurut Akdon 

(2007) adalah sebagai berikut 

a) Spesifikasi dan jelas untuk menghindari kesalahan interprestasi. 

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

c) Menangani aspek-aspek relevan. 

d) Harus penting dan berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, 

manfaat maupun dampak serta proses. 

e) Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. 

f)  Efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya 

yang tersedia. 

II.5 Balance Scorecard 

Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi (Strategi 

Based Responsibility Accounting) yang menjelaskan mengenai misi strategi dari 

suatu perusahaan kedalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan 

tersebut. 

Scorecard sendiri memiliki arti kartu skor. Maksudnya yaitu skor yang akan 

digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan 

datang. Sedangkan Balance memiliki makna berimbang, yang artinya dalam 

mengukur kinerja seseorang atau suatu organisasi harus diukur secara seimbang 

dari dua sudut pandang seperti keuangan dan non keuangan, baik jangka panjang 

maupun jangka pendek, intern dan ekstern. 

Tujuan penerapan Balance Scorecard menurut Mulyadi (2009) adalah 

memperbaiki sistem pengukuran kinerja, meyeimbangkan perhatian eksekutif 
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pada kinerja keuangan maupun non keuangan, memotivasi eksekutif untuk 

mewujudkan kinerja keempat perspektif dan memperluas ukuran kinerja eksekutif 

agar menjadi komprehensif. 

Manfaat pengukuran kinerja dengan Balance scorecard Menurut Mulyadi, et 

all. (2009) adalah dapat mengkombinasikan strategi yang ditempuh, 

memungkinkan manajer menilai divisi, adanya kombinasi pengukuran keuangan 

dan keuangan. 

Keunggulan motode Balance Scorecard menurut Rangkuti (2012), adalah 

memotivasi personal untuk berpikir dan bertindak strategi, menghasilkan program 

kerja yang menyeluruh dan menghasilkan business plan yang terintegrasi. 

Tujuan dan pengukuran keuangan dalam Balance Scorecard bukan hanya 

penggabungan dari ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan yang ada 

melainkan merupakan hasil dari proses top-down berdasarkan misi dan strategi 

dari suatu unit usaha. Misi dan strategi harus diterjemahkan oleh Balance 

scorecard menjadi suatu tujuan dan ukuran yang nyata. Kata “Balance” disini 

menekankan keseimbangan antara beberapa faktor: 

1. Keseimbangan antara pengukuran eksternal bagi stakeholder dan konsumen 

dengan pengukuran internal bagi proses bisnis internal, inovasi dan proses 

belajar dan tumbuh. 

2. Keseimbangan antara pegukuran hasil dari usaha masa lalu dengan 

pengukuran yang mendorong kinerja masa mendatang. 

3. Keseimbangan antara unsur obyektivitas, yaitu pengukuran berupa hasil 

kuantitatif yang diperoleh secara mudah, dengan unsur subyektivitas, yaitu 
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pengukuran pemicu kinerja yang membutuhkan pertimbangan. Dengan 

demikian, Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen 

pengukuran dan pengendalian secara cepat dan komprehensif dapat 

memberikan pemahaman kepada manajemen tentang kinerja bisnis. 

Pengukuran kinerja tersebut memandang unit bisnis dari empat perspektif, 

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

pembelajaran dan pertumbuhan. 

Awalnya Balance Scorecard digunakan untuk memperbaiki sistem 

pengukuran kinerja eksekutif, yang penggunaannya diukur hanya dari segi 

keuangan saja. Kemudian berkembang menjadi luas yaitu empat perspektif 

(keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajran dan pertumbuhan), 

yang kemudian digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara utuh Balance 

Scorecard adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu 

menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. 

Balance Scorecard merupakan salah satu alat manajemen yang telah terbukti 

membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya.  

Kaplan dan Norton (2000) memperkenalkan empat perpektif yang berbeda 

dari suatu aktivitas perushaan yang dapat dievaluasi oleh manajemen, keempat 

perspektif tersebut terdiri atas perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 
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Gambar. II.2 Empat Perspektif Balance Scorecard 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rudianto, akuntansi Manajemen 2013 

Keempat aspek pendorong kinerja perusahan tersebut diturunkan dari proses 

penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplesit dan ketat 

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

Scorecard ini cukup komprehensif untuk memotivasi eksekutif demi mencapai 

keberhasilan keuangan perusahaan yang bersifat lestari dan jangka panjang. 

II.5.1 Perspektif keuangan 

Unit-unit bisnis harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan keungan yang berkaitan 

dengan strategi perusahaan. Pemahaman mengenai perspektif keuangan dalam 

Belanace Scorecrad sangat penting karena keberlangsungan suatu unit bisnis 

strategi sangat tergantung pada posisi dan kekuatan keuangan. Berkaitan dengan 

hal tersebut, berbagai rasio keuangan dapat diterapkan dalam pengukuran startegi 

untuk perspektif keuangan. Manajemen bisnis harus memperhatikan hal-hal 

tersebut agar semua analisis rasio keuangan menunjukkan hasil yang baik. 

Menurut Kaplan dan Norton (2000) tujuan keuangan dalam strategi unit bisnis 

dalam perusahaan dibedakan berdasarkan tahapan siklus hidup bisnis yaitu: 

Keuangan 

Proses bisnis 

Internal Pelanggan 

Pembelajaran & 

Pertumbuhan 



36 
 

a. Bertumbuh 

Perusahaan yang tumbuh akan menghasilkan produk dan jasa yang memiliki 

potensi pertumbuhan. Tujuan keuangan pada keseluruhan perusahaan dalam 

tahapan ini adalah persentase tingkat pertumbuhan pendapatan, dan tingkat 

pertumbuhan penjualan di berbagai sasaran, kelompok pelanggan dan wilayah. 

b. Bertahan 

Tahapan perusahaan melakukan investasi dan reinvestasi dengan melihat 

tingkat pengembelian terbaik. Investasi yang dilakukan diarahkan untuk 

menghilangkan bottleneck, mengembangkan kapasitas, dan meningkatkan 

perbaikan operasional secara konsisten. Sasaran keuangan pada tahap ini 

diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. 

Tolak ukur yang sering digunakan pada tahap ini seperti ROA, ROCE, dan EVA. 

c. Menuai 

Pada unit bisnis yang telah mencapai tahapan menuai memiliki tujuan dalam 

memaksimalkan arus kas kembali ke korporasi. Tujuan keuangan keseluruhan 

untuk bisnis pada tahap menuai adalah arus kas operasi dan penghematan 

berbagai kebutuhan modal kerja. 

Dinas Perdagangan dan Penindustrian perlu melakukan tinjauan terhadap 

kinerja mendasar perspektif keuangan, karena memberikan deskripsi mengenai 

kemampuan pengelolaan sumber daya dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan 

Penindustrian tersebut dalam rangka memberikan tingkat kesejahteraan yang 

diberikan kepada anggota. 
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Dengan demikian, perspektif keuangan merupakan gambaran kinerja Dinas 

Perdagangan dan Penindustrian dalam mengelola keuangan organisasi dengan 

indikator perolehan pendapatan organisasi yang didapatkan dari retrebusi pasar. 

Gambar. II.3 Tiga Aspek Strategi dalam Perspektif Keuangan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rudianto, Akuntansi Manajemen 2013 

II.5.2 Perspektif Pelanggan 

Dalam perspektif pelanggan, organisasi sektor publik berfokus untuk 

memenuhi kepuasan masyarakat melalui penyediaan barang dan pelayanan publik 

yang berkualitas. Dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan organisasi sektor 

publik harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan kemudian membuat ukuran-ukuran kepuasan tersebut (Mahmudi, 

2005). 

Untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan, Varalie Zeithanul, A. 

Parasuraman, dan Leonard A. Berry (1996) telah mengembangkan sebuah 

instrumen yang dinamakan Service Quality (servqual) yang terbukti mampu 

mengukur tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima 

kedalam 5 dimensi yaitu: 

Profit 

Biaya Pendapatan 
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a. Wujud Fisik (tangible) adalah penampilan fisik seperti : tempat pelayanan, 

sarana dan prasarana yang dapat dilihat langsung secara fisik oleh pelanggan. 

b. Keandalan (realibility), adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang di janjikan dengan tepat waktu dan memuaskan. 

c. Daya tanggap (responsiveness), adalah kemampuan pegawai untuk membantu 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

d. Jaminan (assurance), adalah pengentahuan dan keramahan pegawai yang 

dapat menimbulkan kepercayaan diri pelanggan terhadap perusahaan. 

e. Empati (empathy), adalah ketersediaan pegawai untuk peduli, memberikan 

perhatian pribadi kepada pelanggan dan kenyamanan dalam melakukan 

hubunan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. 

Gambar. II.4 Perspektif Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Robert Kaplan dan David P. Norton 2000  
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II.5.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif pross bisnis internal menampilkan proses kritis yang 

memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu 

menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan 

dapat menjadi pemasukan dana bagi Dinas perdagangan dan Perindustrian. Dalam 

perspektif proses bisnis internal, perusahaan harus mengidentifikasi proses bisnis 

internal yang penting, dimana perusahaan harus melakukan dengan sebaik-

baiknya, karena proses internal tersebut memiliki nilai-nilai yang diinginkan 

pelanggan dan akan memberikan tambahan pedapatan bagi Dinas. Berdasarkan 

indentifikasi kebutuhan konsumen, perusahaan mendesain kemudian 

mengembangkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen (fase ini termasuk fase 

untuk pasar) setelah itu perusahaan mulai memproduksi kemudian 

mendistribusikan dan melakukan pelayanan purnal jual (fase nilai penawaran). 

Hal ini guna memenuhi kepuasan pelanggan. Masing-masing perusahaan 

memiliki seperangkat proses penciptaan nilai yang unik bagi pelanggannya. 

Secara umum dapat di baginya menjadi 3 prinsip dasar yaitu: 

a. Inovasi 

Inovasi sebagai gelombang panjang penciptaan nilai dimana perusahaan 

pertama kali menemukan dan mengembangkan pasar baru, pelanggan baru serta 

kebutuhan yang sedang berkambang dan yang sedang tersembunyi dari pelanggan 

yang saat ini, perusahaan merangcang dan mengembangkan produk dan jasa baru 

yang memungkinkan menjangkau pasar dan pelanggan baru memuaskan 

kebutuhan pelanggan yang baru teridentifikasi. 
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b. Operasi 

Proses operasi merupakan gelombang pendek penciptaan nilai di dalam 

perusahaan. Dimulai dengan diterimanya pesanan pelanggan dan diakhiri dengan 

penyampaian produk dan jasa kepada pelanggan. Proses ini menitikberatkan 

kepada penyimpanan produk dan jasa kepada pelanggan yang ada secara efesien, 

konsistem dan tepat waktu. 

c. Pelayanan 

Berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan, seperti pelayanan purna jual, 

menyelesaikan masalah yang timbul pada pelanggan dalam kesempatan pertama 

secara cepat, melakukan tindak lanjut secara proaktif dan tepat waktu, 

memberikan sentuhan pribadi (personal touch) dan lain-lain. 

Gambar. II.5 Perspektif Bisnis Internal 

Sumber: Robert Kaplan dan David P. Norton 2000 

II.5.4 Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan 

Perspektif ini menidentifikasi infrastruktur yang dibangun organisasi dalam 

menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangkan panjang. Selain itu, 

perspektif ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem dan prosedur 

organisasi. Dengan demikian organisasi sektor publik harus terus berinovasi, 

berkreasi dan belajar untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dan 
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menciptakan pertumbuahan yang berkelanjutan. Menurut Kaplan dan Norton 

(2000) indikator kinerja yang dpaat menggambarkan perspektif ini adalah: 

a. Kapabilitas pegawai merupakan gambaran prakondisi meningkatknya 

produtivitas, daya tanggap, mutu dan layanan pelanggan. Produktivitas 

diartikan sebagai lemampuan seseorang dalam mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh hasil yang optimal dalam 

rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya serta pencapaian hasil 

kerja yang telah ditentukan. 

b. Kapabilitas sistem informasi, meliputi ketersediaan informasi yang 

dibutuhkan, tingkat ketetapan informasi yang tersedia dan jangka panjang 

waktu perolehan informasi. 

c. Motivasi, pemberdayaan dan keselarasan individu. Tolok ukurnya, jumlahnya 

saran pegawai, jumlah saran yang direalisasikan dan jumllah saran yang 

berhasil guna. 

Gambar. II.6  Pembelajaran dan Petumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Robert Kaplan dan David P. Norton 2000 
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II.6 Pandangan Islam Mengenai Kinerja dan Akuntansi 

Perintah memakai harta yang “bersih”, dasar kerja/ kinerja suka sama suka 

(komunikasi interpersonal dan antar personal) dibangun, larangan berputus asa, 

dan optimis dengan pertolongan Allah swt. 

Al-baqarah : 261 

 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّت أَۢوبَتَۡت َسۡبَع َسىَابَِل ف ُكلِّ ُسۢىبُلَت    لَهُۡم فِي َسبِيِل ٱَّللَّ ثَُل ٱلَِّريَه يُىفِقُوَن أَۡمَوَٰ ُ مَّ ٱَّللَّ ََ َتُ َحبَّت    اَئ ِعُف لَِمه    مِّ يَُضَٰ

 ُ ٱَّللَّ ََ ِسٌع َعلِيٌم يََشآُءُۚ  َََٰ١٦٢  

 

Artinya: 

"Perumpaman orang-orang yang menafkahkan hartanya  mereka di jalan 

Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada 

setiap butir seratus biji. Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang 

Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) Lagi Maha Mengetahui." ( Al-

Baqarah 261 ). 

Tafsir An Nisa Ayat 29-35Ayat 29-30: Terpeliharanya harta dan jiwa, 

hukuman bagi yang berbuat zalim pada keduanya, serta penjagaan terhadap hak-

hak manusia. 

 

ُُمئ ِِنَّ  ََ ََ ا ََقئتُلُو  أَوئفُ ُُ مئ  ُُوَن ََِجاَزةً َعهئ َََس ٍض ِمىئ ُُمئ بِالئبَاِطِل ِ ِا أَنئ ََ ىَ ُُمئ بَيئ َو لَ ُكلُو  أَمئ
يَا أَيُّهَا  لَِّريَه آَمىُو   ا ََأئ

يًس  )٠٣ َِ ِ يَ َكاَن َذلَِك َعلَى َّللاَّ ََ َف وُصئ لِيِه وَاًز   وئ ََ ظُلئًما فَ ََ ََ وًا  َمهئ يَفئَعلئ َذلَِك ُعدئ ََ ُُمئ َزِحيًما )١٢(  َ َكاَن بِ   َّللاَّ

Terjemah Surat An Nisa Ayat 29-30.  
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29. "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang 

kepadamu." 

30. "Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggarhukum 

dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah 

bagi Allah." (QS> An-Nisa 29-30). 

Tabel. II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil 

1 Anita Lolo Analisis Kinerja Rumah 

Sakit dengan Menggunakan 

Metode Balance Scorecard 

Studi Kasus Pada Rumah 

Sakit palang Biru, Kutoarjo 

(2017) 

Secara keseluruhan, 

kinerja RSPB kutoarjo bila 

diukur dengan metode 

Balance Scorecard 

menunjukkan kondisi yang 

baik. Hal ini dapat 

diketahui dari tiga 

perspektif yaitu perspektif 

keuangan, perspektif 

pelanggan dan perspektif 

pertumbuhan serta 

pembelajaran dalam 

keadaan baik. Sementara 

itu, hanya perspektif 

proses bisnis internal saja 
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yang menunjukkan kondisi 

yang kurang baik karena 

proses inovasi tidak terjadi 

selama periode penelitian 

dan beberapa pelayanan 

pada proses operasi belum 

sesuai dengan standar 

Ditjen Bina Pelayanan 

Medik. Saat ini, RSPB 

Kutoarjo terus melakukan 

perbaikan dan peningkatan 

pelayana serta 

mempelajari kebutuhan 

masyarakat untuk 

melakukan inovasi. 

2 Jessy Afriani Pengukuran Kinerja Dengan 

pendekatan Balance 

Scorecard pada Unit Sistem 

Penyedia Air Minum 

(SPAM) Dinas Pekerjaan 

Umum Tata Ruang 

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman 

Kabupaten Siak (2017) 

Ditinjau dari aspek 

keuangan, pengukuran 

kinerja mengguanakan 

rasio keuangan yaitu: 

Return On Aset (ROA), 

mengalami kenaikan laba 

atas total asset. Tingkat 

perolehan pendapatan atas 

biaya operasional (BOPO) 

hasilnya juga mengalami 

peningkatan laba atas 

biaya produksi. 

Pengukuran dengan 

perhitungan Efektifitas 

Penagihan juga mengalami 

penigkatan setiap 
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tahunnya. 

Ditinjau dari aspek non 

keuangan, dapat diketahui 

bahwa Pengukuran kinerja 

perspektif pelanggan 

menggunakan Costumer 

Retention (tingkat 

kepuasan konsumen) 

dirasa cukup baik. 

Pengukuran kinerja 

perspektif proses bisnis 

internal juga biak. Hal ini 

dibuktikan dengan 

penanganan masalah yang 

tetap dan tanggap dalam 

memperbiki kinerja bisnis 

internal. Sedangkan 

pengukuran kinerja 

perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan juga 

cukup baik. Hal ini 

dibuktikan dengan tingkat 

kepuasan karyawan selama 

bekerja pada unit SPAM 

Dinas PU TARUKIM 

Kabupaten Siak. 

3 Aprilia Pitriani Analisis Kinerja Melalui 

Balanace Scrocard (Studi 

Pada Dinas Pariwisata 

Provinsi Kepulauan Riau) 

Dengan Balance 

Scorecard semua aspek 

untuk penilaian kinerja 

dapat diukur, hal ini 

memudahkan untuk kepala 
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Dinas Pariwisata provinsi 

Kepualauan Riau 

melakukan evaluasi 

terhadap kinerja 

pegawainya dengan tujuan 

agar visi dan misi dapat 

tercapai dan kinerja 

pegawainya lebih efektif 

lagi. Setelah semua data 

diperoleh serta telah diuji 

dengan beberapa aspek, 

ternyata Dinas Pariwisata 

Provinsi Kepualauan riau 

mendapatkan atau 

memperoleh skor 5. Yang 

berarti dalam pengukuran 

Balance Scorecard ini 

skor 5 dapat dikategorikan 

baik. Dalam hal ini 

peningkatan yang perlu 

dilakukan Dinas 

Pariwisata Provinsi 

Kepualauan Riau adalah 

lebih meningkatkan lagi 

aspek pelayanan terhadap 

masyarakat agar kemitraan 

dengan masyarakat dapat 

terwujud dan juga sarana 

dan prasarana serta 

melaukukan pelatihan 

kepada pegawainya agar 
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dapat ditingkatkan lagi 

untuk melakukan kinerja 

dengan efekti, optimal 

lebih dan terpercaya. 

4 Achya Zaenul 

Huda  

Analisis Kinerja Dengan 

Pendekatan Balance 

Scorecard (Studi Kasus 

PDAM Tirta Dharma 

Kabupaten Klaten) 2013 

Berdasarkan hasil 

pengukuran kinerja PDAM 

Tirta Dharma Kabupatn 

Klaten tahun 2009-2011 

dengan menggunakan 

konsep Balance Scorecard 

yang telah dilakukan maka 

dapat di tarik kesimpulan 

pengukuran Perspektif 

Balance Scorecard secara 

keseluruhan menunjukan 

kinerja yang baik dari 

tahun 2009-2011 yaitu 

dengan rata-rata sebesar 

3,78. PDAM mampu 

berkembang, memperbaiki 

kas dan kewajiaban 

pinjaman. PDAM juga 

mampu mengoperasikan 

instalasi secara efesien dan 

efektif serta memberikan 

pelayanan yang prima 

kepada masyarakat secara 

tepat kualitas, kuantitas 

dan kontinuitas maupun 

mewujudkan tingkat 

pendapatan perusahaan 
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dan kontribusi untuk PAD 

Kebupaten Klaten. Tetapi 

pada perspektif 

pertumbuhan dan 

pembelajaran untuk Rasio 

Biaya Diklat terhadap 

Biaya Pegawai 

menunjukkan kinerja yang 

buruk, yaitu sebesar 1.67. 

Hal ini dikarenakan masih 

kurangnya perhatian 

PDAM dalam hal 

peningkatan kompetensi 

pegawai dan dalam 

membiayai segala kegiatan 

yang berhubungan dengan 

peningkatan kompetensi 

pegawai. 

5 Osananda 

Deprinawa 

Analisis Kinerja 

Berdasarkan Metode 

Balance Scorecard ( Studi 

Kasus Pada Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten 

Lumajang) 

Berdasarkan hasil 

pengukuran pada 

keseluruhan perspektif, 

dinas perindustrian dan 

perdagangan kabupaten 

lumajang termasuk dalam 

kategori baik. 
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Gambar. II.7  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. Diolah 

 

Sumber: data Diolah 
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Perspektif Pelanggan 

Perspektif Internal 

Bisnis 
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Pembelajaran dan 
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Kinerja Menejerial 

dinas Perdagangan 

dan Perindustrian 

Kota Pekanbaru 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 

III.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan tepatnya pada bidang Pasar Kota Pekanbaru  dengan menggunakan 

konsep Balance Scorecard selama 3 tahun terhitung 2016-2018. 

III.2 Populasi dan Sample 

Populasi (Population) yang berarti serumpun atau sekelompok objek yang 

menjadi masalah sasaran penelitian (Supriyanto dan Machfudz 2010). Populasi 

adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuntitatif 

maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek 

yang lengkap. Sedangkan menurut Sugiyono, pengertian dari populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang berjumlah 79 orang. Dan 

seluruh pelanggannya yang berjumlah 85 orang. 

III.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2010). Dengan demikian sampel adalah sebagian dari 
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populasi yang berkarakteristik hendak diselidiki, dan bisa mewakili keseluruhan 

populasi sehingga jumlah lebih sedikit dari populasi. 

Dalam penelitan ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

probability sampling; simpel random sampling, dimana peneliti memberikan 

peluang yang sama bagi setiap anggota populasi (karyawan dan pelanggan) untuk 

dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi. 

Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan teknik Slovin karena rumus 

yang digunakan untuk menghitung banyaknya sampel minimum suatu survey 

pupolasi terbatas, dimana tujuan uatama dari survey tersebut adalah untuk 

mengestimasi proporsi populasi.  Rumus slovin digunakan untuk mendapatkan 

banyaknya sampel dalam survey yang bertujuan untuk megestimasikan proporsi 

dan kita tidak mengetahui perkiraan dari proporsi populasi tersebut yang 

merupakan dasar perhitungan varian. Perkiraan nilai proporsi populasi bisan 

diketahui dari penelitian sebelumnya atau berdasarkan dari para ahli. menurut 

Sugiyono (2011). Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam 

penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, 

namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Rumus Slovin 

untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut: 

  
 

        
 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel/jumlah responden 
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N = Ukuran populasi 

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa ditolerin ; e = 0,1 

1. Jumlah karyawan pada Disperindag Kota Pekanbaru adalah 79 

orang 

  
  

           
         

Maka sampel karyawan adalah 44 responden 

 

2. Jumlah pelanggan pada Disperindag Kota Pekanbaru pada pasar 

higenis adalah 85 orang 

  
  

           
         

Maka sampel pelanggan adalah 46 responden 

III.4 Jenis dan Sumber Data 

III.4.1 Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis 

data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik 

pengumpulan data. Misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau 

observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. 

III.4.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini diperlukan sumber data yang relevan dengan masalah 

penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Data Primer 

Dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan  

kepala bidang pasar untuk memperoleh data tentang data keuangan dan sekaligus 

untuk memperoleh data tentang karyawan dan pelanggan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian kota Pekanbaru. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur 

organisasi, data mengenai pelanggan, dan data mengenai karyawan Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 

III.5 Teknik Pengumpulan Data 

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, kuesioner, dan 

dokumentasi. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan untuk mengamati suatu proses maupun 

objek dengan tujuan agar bisa memahami dan merasakan pengetahuan terhadap 

fenomena berdasarkan landasan pengetahuan dan gagasan yang sudah ada 

sebelumnya, sehingga informasi tersebut bisa dijadikan landasan dalam penelitian. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data secara langsung yang 

dilakukan dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada responden. 
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Kuesioner ini akan ditunjukan kepada pelanggan dan karyawan pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebagai sarana untuk mendapatkan data 

tentang gambaran umum, struktur organisasi, visi, misi, dan sebagainya.   

III.6 Identifikasi dan Variabel Operasional 

Variable penelitian menurut Sugiyono (2013), yaitu “suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. 

Operasional variable dalam penelitian ini meliputi variable yang berkaitan dengan 

Balance Scorecard yaitu sebagai berikut : 

1. Kinerja Prespektif Keuangan 

Kinerja prespektif keuangan yaitu kondisi keuangan dinas, pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, pengukuran kinerja prespektif 

keuangan dapat diukur dengan cara penilaian kinerja secara Ekonomis, Efesiensi 

dan Efektifitas yaitu : 

a. Ekonomis 

Ekonomis merupakan perbandingan input value yang dinyatakan dalam 

satuan moneter (Mardiasmo, 2002). Untuk menghitung tingkat ekonomis 

anggaran dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

Ekonomis =   
                

                  
 x 100% 
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Tabel. III.1 

Kriteria Ekonomis 

Nilai (%) Skala Kategori 

>100% 5 Sangat Ekonomis 

90%-100% 4 Ekonomis 

80%-90% 3 Cukup Ekonomis 

60%-80% 2 Kurang Ekonomis 

<60% 1 Tidak Ekonomis 

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996 

b. Efesiensi 

Menurut Mardiasmo (2009:4) efesiensi merupakan perbandingan antara 

output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah 

ditetapkan. Untuk menghitung tingkat efesiensi anggaran digunakan rumus 

sebagai berikut: 

Efesiensi = 
                 

                    
 x 100% 

Tabel. III.2 

Kriteria Efesiensi 

Nilai (%) Skala Kategori 

>100% 5 Sangat Efesiensi 

90%-100% 4 Efesiensi 

80%-90% 3 Cukup Efesiensi 

60%-80% 2 Kurang Efesiensi 
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<60% 1 Tidak Efesiensi 

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996 

c. Efektivitas 

Menurut Mardiasmo (2002:4) efektivitas merupakan perbandingan outcome 

dengan input. Untuk menghitung tingkat efektifitas angaran digunakan rumus 

sebagai berikut; 

Efektivitas =
                   

                    
 x 100% 

Tabel. III.3 

Kriteria Efektivitas 

Nilai (%) Skala Kategori 

>100% 5 Sangat Efektivitas 

90%-100% 4 Efektivitas 

80%-90% 3 Cukup Efektivitas 

60%-80% 2 Kurang Efektivitas 

<60% 1 Tidak Efektivitas 

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996 

2. Kinerja Perspektif Pelanggan 

Pada pengukuran kinerja perspektif pelanggan, dapat dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuisioner kepada para konsumen/pelanggan. Untuk mengetahui 

hasil dari kepuasan para pelanggan tersebut terhadap kinerja pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Baik atau tidaknya pelayanan 

kepada para pelanggan tergantung pada kepuasan pelanggan itu sendiri. Cara 
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pengukuran pada kinerja perspektif pelanggan ini, dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Akuisisi pelanggan = 
                                          

                           
 x 

100% 

b. Tingkat Kepuasan Pelanggan = 
                      

                
 x 100% 

Untuk menilai baik atau tidaknya pelanyanan terhadap pelanggan, maka 

peneliti menggunakan skala pengukuran yaitu Skala Likert. Berikut adalah table 

pengukuran skala penilaian tingkat kepuasan: 

Tabel. III.4 

Skala Peniliaan kuisioner tingkat kepuasan Pelanggan 

No Kriteria Nilai 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Cukup Setuju 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

 

3. Kinerja perspektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif proses bisnis internal merupakan gambaran kemampuan bisnis 

koperasi dalam menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh anggota Dinas 

dengan indikator volume usaha, pelayanan sosial kepada anggota, inovasi dan 

kualitas produk yang dihasilkan. Perspektif proses bisnis internal menunjukan 

kemampuan bisnis untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan 
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kebutuhan pelanggan. Disperindag sebagai suatu badan usaha bertujuan 

menunjang kegiatan usaha para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa 

yang dibutuhkan anggota. Indokator yang digunakan dalam analisis perspektif 

proses bisnis internal adalah volume produksi. 

4. Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Pada pengukuran kinerja prespektif pembelajran dan pertumbuhan dalam 

penelitian ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

a. Kepuasan karyawan = 
                      

                
 x 100% 

b. Produktivitas Karyawan =
               

                      
 x100% 

Baik dan tidaknya system dalam perusahaan tersebut juga dapat dilihat 

dari tingkat kepuasan karyawannya dan produktivitas kinerja karyawannya. 

Perspektif ini bertujuan untuk mendorong perusahaan menjadi organisasi belajar 

(learning Organization). Hal ini dapat dilakukan dengan cara peralatihan - 

pelatihan dan lainnya. 

Tabel. III.5 

Skala Peniliaan kuisioner tingkat kepuasan Karyawan. 

No Kriteria Nilai 

1 Sangat Puas 5 

2 Puas 4 

3 Cukup Puas 3 

4 Tidak Puas 2 

5 Sangat Tidak Puas 1 
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Tabel. III.6 

Variabel Oprasional 

Variabel Pengertian Indikator Ukuran 

Kinerja 

manajerial 

Manajerial adalah 

perpaduan seni 

dan ilmu, sebuah 

ilmu dalam 

mengatur segala 

sesuatunya dengan 

benar. 

1. Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

2. Investigasi 

 

 

3. Koordinasi 

 

4. Evaluasi 

 

 

 

 

 

5. Supervisi 

 

 

 

 

 

6. Staffing 

 

 

 

 

7. Negoisasi 

 

 

8. Representasi 

 

 

Sumber : 

Mahoney Tahun 

1963 

1. Visi dan Misi 

2. Program 

3. Kebijakan 

4. Penganggaran 

5. Prosedur 

6. Penjadwalan 

kerja 

 

1. Catatan 

2. Laporan 

 

1. Pengkoordinasian 

 

1. Penilaian 

pegawai 

2. Pencatatan hasil 

3. Laporan 

keuangan 

 

1. Membimbing 

2. Melatih 

3. Peraturan 

4. Tugas 

5. Menangani 

 

1. Penerimaan 

2. Mewawancarai 

3. Pegawai baru 

4. Mutasi pegawai 

 

1. Tawar menawar 

2. kelompok 

 

1. pertemuan 

2. promosi tujuan 

 

 

Perspektif 

Keuangan 

Aspek keuangan 

adalah ukuran 

Ekonomis 

 

1. Rencana 

Anggaran dengan 
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(Sumber. 

Robert S 

Kaplan dan 

David P 

Norton, 2000) 

kinerja 

manajemen yang 

terkait dengan 

hasil tertinggi 

yang dapat 

diberikan kepada 

pemegang saham 

perusahaan 

 

 

 

Efesiensi 

 

 

 

 

Efektivitas 

 

 

 

Sumber : 

Kepmendagri 

No.690.900-327 

tahun 1996 

realisasi 

anggaran 

 

1. Realisasi belanja 

dengan realisasi 

pendapatan. 

 

1. Anggaran 

pendapatan 

dengan realisasi 

pendapatan 

 

Sumber : 

Kepmendagri 

No.690.900-327 

tahun 1996 

Perspektif 

Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek pelanggan 

yaitu ukurang 

kinerja 

manajemen yang 

terkait dengan 

upaya untuk terus 

meningkatkan 

kepuasan terhadap 

pelanggan 

termasuk pangsa 

pasarnya, yang 

mencakup jumlah 

pelanggan baru, 

jumlah costumer 

dan non costumer, 

kecepatan layanan 

pelanggan 

Akuisis Pelanggan 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jumlah pelanggan 

baru dengan 

pelanggan lama 

 

 

 

2. persyaratan 

pelayanan 

3. prosedur 

pelayanan 

4. kecepatan 

pelayanan 

5. kedisiplinan 

petugas, 

6. kejelasan 

petugas, 

7. kesopanan dan 

keramahan 

petugas, 

8. tanggung jawab 

petugas 

9. kemampuan 

petugas, 

10. kepastian biaya 

pelayanan, 

11. keadilan dalam 

memperoleh 

pelayanan, 

12. kewajaran biaya 

pelayanan, 
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(Sumber. 

Robert S 

Kaplan dan 

David P 

Norton, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Retensi Pelanggan 

 

 

 

 

(Sumber. Robert S 

Kaplan dan David 

P Norton, 2000) 

13. kepastian jadwal 

pelayanan, 

14. keamanan 

pelayanan serta 

kenyamanan 

lingkungan. 

 

1. Pelanggan baru 

dengan 

Pelanggan lama 

 

(Sumber. Menteri 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

2004) 

Perspektif 

Proses Bisnis 

Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber. 

Robert S 

Kaplan dan 

David P 

Norton, 2000) 

Aspek proses 

bisnis internal 

yaitu ukuran 

kinerja 

manajemen yang 

memfokuskan 

perhatian pada 

proses bisnis 

internal yang 

mendorong bisnis 

perusahaan. 

Proses Inovasi 

 

 

 

Proses Operasi 

 

 

 

 

Proses Purnal Jual 

 

 

 

 

(Sumber. Robert S 

Kaplan dan David 

P Norton, 2000) 

1. Inovasi 

 

 

 

1. Biaya 

2. Waktu 

3. Kualitas 

 

 

1. Purna jual 

2. Evaluasi 

 

 

 

(Sumber. Robert S 

Kaplan dan David P 

Norton, 2000) 

Perspektif 

Pembelajaran 

dan 

pertumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek 

pembelajaran dan 

pertumbuhan 

adalah ukuran 

kinerja 

manajemen untuk 

menilai seluruh 

upaya peningkatan 

kualitas 

sumberdaya 

manusia yang 

dimiliki 

perusahaan dan 

insfrastruktur 

Kepuasan 

Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktifitas 

1. Gaya 

kepemimpinan 

2. Budaya 

Organisasi  

3. Keselarasan 

4. Motivasi 

5. Informasi 

6. Sistem 

7. Layanan 

8. Tugas  

9. Pelatihan 

10. fasilitas 

 

1. Jumlah Pegawai 
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(Sumber. 

Robert S 

Kaplan dan 

David P 

Norton, 2000) 

pendukungnya. Pegawai 

 

 

 

Retensi Pegawai 

 

 

 

 

 

(Sumber. Robert S 

Kaplan dan David 

P Norton, 2000) 

dengan 

Pelanggan Aktif 

 

 

1. Jumlah Pegawai 

keluar dengan 

jumlah karyawan 

 

 

 

 

 

(Sumber. Diolah) 

Sumber: Diolah 

III.7 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Teknik deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan mendeskriptifkan atau menggambarkan data-data yang sudah 

dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil 

peneitian. Yang ternasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya 

seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, presentase, dll. 

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data 

dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 26 for windows. 

1. Uji Kualitas Data 

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti 

menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
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Pengujian validitas dengan menggunakan pearson cerrelation yaitu dengan cara 

menghitung kerelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. 

Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu 

kuesioner yakni korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total 

skor mempunyai tingkat signifikan dibawah 0.05 maka itu pertanyaan tersebut 

tidak valid. (Ghozali, 2013) 

b. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas adalah alat untuk megukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable apabila jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah kuesioner dari waktu ke waktu. Uji 

realibitas  digunakan benar-benar bebas dari kesalahan hingga menghasilkan hasil 

yang konsisten meskipun diuji berkali-kali jika hasil dari Cronback Alpha diatas 

0.60, maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2013). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang pengukuran 

kinjera yang dilakukan dengan pendekatan Balance Scorecard pada dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Periode 2016-2018 sebagai 

berikut : 

1. Ditinjau dari aspek keuangan, pengukuran kinerja menggunakan rasio 

keuangan ekonomis, efesiensi dan efektifitas. Dari aspek keuangan ini 

secara umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian dilihat dari rasio 

ekonomis dikategorikan ekonomis, dari nilai rasio efesiensi 

dikategorikan efesiensi dan nilai rasio efektifitas dikategorikan kurang 

efektifitas. 

2. Ditinjau dari aspek non keuangan, dapat diketahui bahwa pengukuran 

kinerja perspektif pelanggan menggunakan perhitungan Customer 

retention (tingkat kepuasan kosumen) dirasa cukup baik. Pengukuran 

kinerja perspektif proses bisnis internal juga baik. Sedangkan untuk 

pengukuran kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan juga 

cukup baik. 
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V.2 KETERBATASAN 

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan 

masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam 

penilitian ini antara lain: 

1. Responden yang digunakan dalam penilitian ini masih terbilang sedikit 

karena hanya terfukos pada responden pegawai dan pelanggan (pedagang 

pasar higenis) bidang pasar pada dinas perdagangan dan perindustrian kota 

pekanbaru. 

V.3 SARAN 

1. Dinas Perdagangan dan Perindutrian kota pekanbaru dilihat dari perspektif 

keuangan dikatakan baik meskipun sudah dikategorikan cukup ekonomis, 

cukup efesiensi tetapi diperspektif efektifitas masih kurang efektif 

mungkin untuk itu perlu dinas perdagangan dan perindustrian harus 

meningkatkan kembali pengelolaan keuangan dan petugas retrebusinya. 

2. Dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru dilihat dari 

perspektif pelanggan dikatakan cukup puas dengan pelayanan yang di 

berikan namun jika kita lihat akuisis pelanggan sempat mengalami 

peurunan yang sangat signifikan maka dari itu dinas perdagangan dan 

perindustrian harus meningkatkan sarana dan prasaran kios dan los di 

beberapa lokasi pasar. 

3. Dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru dilihat dari 

perspektif bisnis internal ada beberapa yang harus di tingkatkan dari 
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pelatihan pegawai untuk meningkatkan kemampuan pegawai maupun 

upgrade skill. 

4. Dinas Perdgangan dan Perindustrian kota Pekanbaru dilihat dari perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran perlu meningkatkan kembali pemanfaatan 

teknologi untuk menunjang kinerja pegawai agar semangkin baik dan 

untuk lebih mendukung penyelesaian tugas yang di emban bagi para 

pegawai tersebut. 

5. Dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru lebih terkhusus pada 

bidang pasar seharusnya data pelanggan/pedagangn yang mendaftar untuk 

penempatan kios/los dicatat secara lengkap. 
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Lampiran 

 

Perspektif Pelanggan 

 
              

 
Nomor 

Responden 

Nomor Butir Angket Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 48 

2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 47 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 48 

5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 52 

6 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 50 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 46 

8 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 52 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 45 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 45 

11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 

12 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 43 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 46 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

15 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 50 

16 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

17 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 47 

18 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 47 

19 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 49 

20 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 47 

21 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 44 

22 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 49 

23 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 47 

24 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 46 

25 3 2 2 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 41 

26 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 44 

27 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 47 

28 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 43 

29 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 44 

30 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 52 

31 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 45 

32 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 49 

33 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 48 

34 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 49 

35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

36 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 52 



37 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 46 

38 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 49 

39 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 46 

40 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 47 

41 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 47 

42 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 51 

43 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 51 

44 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 46 

45 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 50 

46 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 48 

Jumlah 153 153 158 157 152 151 148 163 158 160 155 161 154 153 2176 

 
 

 

 

Perspektif Proses Bisnis Internal 

 

         Nomor 

Responden 

Nomor Butir Angket Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 7 

1 3 3 3 3 3 3 3 21 

2 3 4 3 3 3 2 4 22 

3 4 4 5 5 4 4 4 30 

4 3 3 3 3 3 3 3 21 

5 5 4 4 5 4 4 5 31 

6 4 4 5 4 4 4 3 28 

7 4 4 4 4 4 4 4 28 

8 4 4 4 4 4 4 4 28 

9 4 5 4 3 3 2 3 24 

10 3 4 4 3 3 3 3 23 

11 4 5 5 4 4 5 5 32 

12 4 4 4 4 4 4 4 28 

13 4 3 4 4 4 4 4 27 

14 4 4 4 4 4 4 4 28 

15 4 4 4 4 4 4 4 28 

16 4 4 4 4 4 5 4 29 

17 5 5 4 4 4 4 4 30 

18 3 4 4 4 3 4 5 27 

19 3 5 4 4 4 4 4 28 

20 3 4 4 4 4 3 4 26 

21 5 4 4 4 4 4 4 29 

22 4 5 4 4 4 4 4 29 

23 4 5 5 4 4 4 4 30 



24 3 3 3 3 3 3 3 21 

25 4 4 3 4 4 4 3 26 

26 4 4 4 4 4 4 3 27 

27 4 4 4 3 3 3 3 24 

28 4 4 4 4 4 4 4 28 

29 4 4 3 3 3 3 3 23 

30 4 5 4 4 4 5 5 31 

31 3 3 3 4 4 4 3 24 

32 3 3 3 3 3 4 4 23 

33 3 4 4 3 3 3 4 24 

34 3 4 4 4 5 5 4 29 

35 5 4 3 3 4 4 4 27 

36 4 4 4 4 3 3 3 25 

37 4 3 3 4 4 4 3 25 

38 3 4 3 4 4 3 3 24 

39 3 3 3 4 4 4 3 24 

40 4 4 4 4 4 5 5 30 

41 4 4 4 4 4 4 5 29 

42 4 3 3 3 3 4 4 24 

43 3 3 4 3 3 4 4 24 

44 3 3 3 3 3 3 4 22 

Jumlah 164 172 166 164 162 166 167 1161 

 

 

 

 

 

 

 Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan 

            Nomor 

Responden 

Nomor Butir Angket Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 32 

2 4 3 4 3 2 3 4 2 3 4 32 

3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 32 

4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 26 

5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 35 

6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 38 

7 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 47 

8 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 35 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

10 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 41 



11 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 36 

12 3 3 4 4 3 4 3 5 3 3 35 

13 4 4 4 5 4 3 4 3 3 3 37 

14 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 35 

15 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

17 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3 36 

18 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 42 

19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 

20 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 

21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 

22 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 34 

23 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 43 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

25 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 36 

26 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 

27 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

28 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 36 

29 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 36 

30 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 

31 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 36 

32 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 

33 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 

34 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 

35 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 37 

36 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 37 

37 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 34 

38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 

39 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 37 

40 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 33 

41 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 34 

42 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 35 

43 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 35 

44 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 36 

Jumlah 167 162 169 165 162 166 164 159 157 159 1630 





Uji Validitas Perspektif Pelanggan 

 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 Total 

X1 Pearson 

Correlation 
1 .281 .041 .358

*
 .207 

-

.019 
.159 

.416
*

*
 

.232 .077 .217 .120 .076 
-

.242 
.463

**
 

Sig. (2-

tailed) 
 .059 .786 .014 .168 .899 .291 .004 .121 .612 .148 .428 .615 .105 .001 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X2 Pearson 

Correlation 
.281 1 .353

*
 

.413
*

*
 

.266 .129 .145 
.380

*

*
 

.212 
-

.015 
.117 .182 

-

.019 
.085 .585

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.059  .016 .004 .074 .392 .335 .009 .158 .922 .437 .225 .898 .575 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X3 Pearson 

Correlation 
.041 .353

*
 1 .143 .141 

.445
*

*
 

.132 .010 .025 .035 
-

.030 
.000 

-

.081 
.108 .397

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.786 .016  .344 .348 .002 .383 .949 .870 .816 .843 

1.00

0 
.592 .475 .006 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X4 Pearson 

Correlation 

.358

*
 

.413
*

*
 

.143 1 .098 .048 .076 
.382

*

*
 

.155 .169 .082 
-

.038 
.129 

-

.016 
.480

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.014 .004 .344  .516 .750 .617 .009 .304 .261 .587 .802 .393 .918 .001 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X5 Pearson 

Correlation 
.207 .266 .141 .098 1 .210 .075 .176 

-

.087 
.104 .289 .206 .178 

-

.112 
.464

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.168 .074 .348 .516  .162 .620 .242 .564 .492 .051 .170 .237 .457 .001 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X6 Pearson 

Correlation 

-

.019 
.129 

.445
*

*
 

.048 .210 1 .236 .135 .178 .059 .157 .357
*
 .038 

-

.084 
.503

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.899 .392 .002 .750 .162  .115 .371 .236 .697 .297 .015 .803 .578 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X7 Pearson 

Correlation 
.159 .145 .132 .076 .075 .236 1 .124 .316

*
 

-

.067 

-

.057 
.148 .047 

-

.020 
.381

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.291 .335 .383 .617 .620 .115  .411 .032 .657 .708 .327 .757 .894 .009 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 



X8 Pearson 

Correlation 

.416

**
 

.380
*

*
 

.010 
.382

*

*
 

.176 .135 .124 1 .092 
-

.077 
.058 .104 

-

.143 
.062 .453

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.004 .009 .949 .009 .242 .371 .411  .544 .611 .701 .491 .342 .684 .002 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X9 Pearson 

Correlation 
.232 .212 .025 .155 

-

.087 
.178 .316

*
 .092 1 .038 .218 .227 .004 

-

.120 
.403

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.121 .158 .870 .304 .564 .236 .032 .544  .801 .146 .130 .979 .425 .006 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X10 Pearson 

Correlation 
.077 

-

.015 
.035 .169 .104 .059 

-

.067 

-

.077 
.038 1 .238 .150 .215 .065 .322

*
 

Sig. (2-

tailed) 
.612 .922 .816 .261 .492 .697 .657 .611 .801  .112 .320 .152 .668 .029 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X11 Pearson 

Correlation 
.217 .117 

-

.030 
.082 .289 .157 

-

.057 
.058 .218 .238 1 

.463
*

*
 

.268 .034 .510
**
 

Sig. (2-

tailed) 
.148 .437 .843 .587 .051 .297 .708 .701 .146 .112  .001 .072 .822 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X12 Pearson 

Correlation 
.120 .182 .000 

-

.038 
.206 .357

*
 .148 .104 .227 .150 

.463
*

*
 

1 .157 .034 .535
**
 

Sig. (2-

tailed) 
.428 .225 

1.00

0 
.802 .170 .015 .327 .491 .130 .320 .001  .297 .823 .000 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X13 Pearson 

Correlation 
.076 

-

.019 

-

.081 
.129 .178 .038 .047 

-

.143 
.004 .215 .268 .157 1 .229 .335

*
 

Sig. (2-

tailed) 
.615 .898 .592 .393 .237 .803 .757 .342 .979 .152 .072 .297  .125 .023 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

X14 Pearson 

Correlation 

-

.242 
.085 .108 

-

.016 

-

.112 

-

.084 

-

.020 
.062 

-

.120 
.065 .034 .034 .229 1 .180 

Sig. (2-

tailed) 
.105 .575 .475 .918 .457 .578 .894 .684 .425 .668 .822 .823 .125  .231 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Total Pearson 

Correlation 

.463

**
 

.585
*

*
 

.397
*

*
 

.480
*

*
 

.464
*

*
 

.503
*

*
 

.381
*

*
 

.453
*

*
 

.403
*

*
 

.322
*
 

.510
*

*
 

.535
*

*
 

.335
*
 .180 1 



Sig. (2-

tailed) 
.001 .000 .006 .001 .001 .000 .009 .002 .006 .029 .000 .000 .023 .231  

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Uji Reabilitas Perspektif Pelanggan 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 46 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 46 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.660 14 

 

 
Uji Validitas Perspektif Bisnis Internal 

 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Total 

X1 Pearson 

Correlation 
1 .402

**
 .325

*
 .393

**
 .373

*
 .329

*
 .254 .625

**
 

Sig. (2-tailed)  .007 .031 .008 .013 .029 .096 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 

X2 Pearson 

Correlation 
.402

**
 1 .606

**
 .328

*
 .331

*
 .158 .336

*
 .644

**
 

Sig. (2-tailed) .007  .000 .030 .028 .306 .026 .000 



N 44 44 44 44 44 44 44 44 

X3 Pearson 

Correlation 
.325

*
 .606

**
 1 .514

**
 .358

*
 .364

*
 .401

**
 .724

**
 

Sig. (2-tailed) .031 .000  .000 .017 .015 .007 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 

X4 Pearson 

Correlation 
.393

**
 .328

*
 .514

**
 1 .757

**
 .558

**
 .355

*
 .773

**
 

Sig. (2-tailed) .008 .030 .000  .000 .000 .018 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 

X5 Pearson 

Correlation 
.373

*
 .331

*
 .358

*
 .757

**
 1 .683

**
 .278 .749

**
 

Sig. (2-tailed) .013 .028 .017 .000  .000 .068 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 

X6 Pearson 

Correlation 
.329

*
 .158 .364

*
 .558

**
 .683

**
 1 .537

**
 .746

**
 

Sig. (2-tailed) .029 .306 .015 .000 .000  .000 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 

X7 Pearson 

Correlation 
.254 .336

*
 .401

**
 .355

*
 .278 .537

**
 1 .663

**
 

Sig. (2-tailed) .096 .026 .007 .018 .068 .000  .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 

Total Pearson 

Correlation 
.625

**
 .644

**
 .724

**
 .773

**
 .749

**
 .746

**
 .663

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 44 44 44 44 44 44 44 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Uji Reabilitas Perspektif Bisnis Internal 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 44 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 44 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 



 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.824 7 

 

 
Uji Validitas Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Total 

X1 Pearson 

Correlation 
1 .445

**
 .385

**
 .322

*
 .258 .521

**
 .417

**
 .252 .389

**
 .483

**
 .672

**
 

Sig. (2-tailed)  .002 .010 .033 .091 .000 .005 .099 .009 .001 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

X2 Pearson 

Correlation 
.445

**
 1 .441

**
 .436

**
 .437

**
 .259 .480

**
 .347

*
 .311

*
 .242 .682

**
 

Sig. (2-tailed) .002  .003 .003 .003 .090 .001 .021 .040 .114 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

X3 Pearson 

Correlation 
.385

**
 .441

**
 1 .624

**
 .441

**
 .144 .237 .167 .057 -.041 .530

**
 

Sig. (2-tailed) .010 .003  .000 .003 .353 .121 .278 .715 .791 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

X4 Pearson 

Correlation 
.322

*
 .436

**
 .624

**
 1 .712

**
 .265 .422

**
 .359

*
 .199 .130 .705

**
 

Sig. (2-tailed) .033 .003 .000  .000 .082 .004 .017 .195 .400 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

X5 Pearson 

Correlation 
.258 .437

**
 .441

**
 .712

**
 1 .259 .375

*
 .347

*
 .206 .084 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .091 .003 .003 .000  .090 .012 .021 .179 .589 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

X6 Pearson 

Correlation 
.521

**
 .259 .144 .265 .259 1 .454

**
 .439

**
 .476

**
 .395

**
 .647

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .090 .353 .082 .090  .002 .003 .001 .008 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

X7 Pearson 

Correlation 
.417

**
 .480

**
 .237 .422

**
 .375

*
 .454

**
 1 .438

**
 .417

**
 .289 .704

**
 



Sig. (2-tailed) .005 .001 .121 .004 .012 .002  .003 .005 .057 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

X8 Pearson 

Correlation 
.252 .347

*
 .167 .359

*
 .347

*
 .439

**
 .438

**
 1 .591

**
 .397

**
 .690

**
 

Sig. (2-tailed) .099 .021 .278 .017 .021 .003 .003  .000 .008 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

X9 Pearson 

Correlation 
.389

**
 .311

*
 .057 .199 .206 .476

**
 .417

**
 .591

**
 1 .411

**
 .632

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .040 .715 .195 .179 .001 .005 .000  .006 .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

X10 Pearson 

Correlation 
.483

**
 .242 -.041 .130 .084 .395

**
 .289 .397

**
 .411

**
 1 .521

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .114 .791 .400 .589 .008 .057 .008 .006  .000 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Tota

l 

Pearson 

Correlation 
.672

**
 .682

**
 .530

**
 .705

**
 .650

**
 .647

**
 .704

**
 .690

**
 .632

**
 .521

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Uji Reabilitas Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 44 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 44 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.842 10 
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