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ABSTRAK 

 

“ANALISIS KINERJA BANK PERKREDITAN RAKYAT TALAWI 

SAKATO DENGAN PENDEKATAN BALANCE SCORECARD” 

 

 
OLEH: 

NEVON ILHAMZAH 

NIM: 11573103098 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan balance scorecard dan bagaimana kinerja PT. 

BPR Talawi Sakato dengan menggunakan balance scorecard. Penelitian ini 

menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui laporan 

keuangan perusahaan dan kuesioner yang diisi oleh karyawan sebanyak 10 

responden dan pelanggan sebanyak 100 responden. Hasil analisis menunjukkan 

PT. BPR Talawi Sakato belum menerapkan pengukuran kinerja dengan 

pendekatan balanced scorecard tetapi ada beberapa unsur pengukuran kinerja 

dengan pendekatan balanced scorecard yang telah diterapkan pada PT. BPR 

Talawi Sakato. Hasil dari pengukuran kinerja dengan metode balanced scorecard 

yang diterapkan PT. BPR Talawi Sakato cukup baik dalam penerapannya, yang 

dapat dilihat dari empat perspektif balanced scorecard yaitu perspektif keuangan 

hasilnya kurang baik hal ini dikarenakan terjadinya penurunan rasio ROA 

sebanyak 50%, perspektif bisnis intemal hasilnya cukup baik hal ini dikarenakan 

adanya peningkatan rasio AETR sebesar 1,87%, perspektif pelanggan hasilnya 

cukup puas hal ini dikarenakan rata-rata jawaban responden bernilai 3 atau 

dalam kategori cukup puas, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

hasilnya puas hal ini dikarenakan rata-rata jawaban responden bernilai empat 

atau dalam kategori puas. 

 

Kata Kunci: Penerapan Balance Scorecard, Pengukuran Kinerja Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

“PERFORMANCE ANALYSIS OF TALAWI SAKATO CREDIT BANK WITH 

BALANCE SCORECARD APPROACH” 

 

 
BY: 

NEVON ILHAMZAH 

NIM: 11573103098 

 

This research is a qualitative research that aims to determine how the 

implementation of the balanced scorecard and how the performance of PT. BPR 

Talawi Sakato using a balanced scorecard. This study uses primary and 

secondary data obtained through the company's financial statements and 

questionnaires filled out by 10 employees and 100 respondents by customers. The 

results of the analysis show that PT. BPR Talawi Sakato has not implemented 

performance measurement with a balanced scorecard approach but there are 

several elements of performance measurement with a balanced scorecard 

approach that have been applied to PT. BPR Talawi Sakato. The results of the 

performance measurement with the balanced scorecard method applied by PT. 

BPR Talawi Sakato is quite good in its application, which can be seen from the 

four balanced scorecard perspectives, namely the financial perspective the results 

are not good this is due to a decrease in the ROA ratio by 50%,, the internal 

business perspective is quite good, this is due to an increase in the AETR ratio of 

1.87%, the customer perspective the results are quite satisfied this is because the 

average respondent's answer is worth 3 or in the category is quite satisfied, and 

the growth and learning perspective is satisfied. This is because the average 

respondent's answer is 4 or in the satisfied category. 

 

Kata Kunci: Implementation of Balance Scorecard, Company Performance 

Measurement 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era persaingan bisnis yang pesat seperti saat sekarang ini, bank dituntut 

untuk menempuh langkah-langkah strategi dalam bersaing pada kondisi apapun. 

Selain tuntutan akan kemampuan bersaing, bank juga dituntut untuk memiliki 

keunggulan yang dapat membedakan bank yang satu dengan bank yang lainnya. 

Jika setiap bank mampu memperbaiki strateginya maka persaingan antar bank 

akan semakin ketat. Dalam melaksanakan persaingan, bank harus bisa membuat 

strategi baru dengan cara melakukan pengukuran kinerjanya untuk mengetahui 

keberhasilan strategi tersebut. 

Balance Scorecard merupakan kumpulan ukuran kinerja yang terintergrasi 

yang diturunkan dari visi dan misi perusahaan. (Hery, 2016, h.220). Kebanyakan 

bisnis didunia berorientasikan pada perspektif keuangan seperti orientasi pada 

laba bersih (net income). Arus kas dan memaksimalkan nilai pemegang saham 

(shareholpers value). Dalam balanced scorecard, sudut pandang keuangan tetap 

menjadi perhatian utama karena merupakan ikhtiar dari tindakan ekonomi yang 

telah diambil oleh perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan 

apakah perencanaan, implementasi dan pelaksanaan strategi telah memberikan 

perbaikan yang mendasar bagi peningkatan laba perusahaan. Perspektif keuangan 

mengukur profitabilitas sebagai indikator seberapa baik perusahaan memuaskan 

pemilik dan pemegang saham. (Hery, 2016, h.211). 
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Kaplan dan Norton (2002, h.75) menyatakan bahwa konsep Balance 

Scorecard dikembangkan untuk melengkapi pengukuran kinerja keuangan (atau 

dikenal dengan pengukuran tradisional) dan sebagai alat ukur yang cukup penting 

bagi organisasi perusahaan untuk merefleksikan pemikiran baru dalam 

era/competitiveness dan efektivitas organisasi. Selama ini strategi pengukuran 

kinerja yang umum digunakan bank adalah pengukuran kinerja tradisional yang 

hanya menitikberatkan pada sektor keuangan saja. Pengukuran kinerja yang 

menitikberatkan pada sektor keuangan saja ini kurang mampu mengukur kinerja 

harta-harta intelektual (sumber daya manusia) dan harta-harta tak berwujud 

(intangible assets). Dampak dari penggunaan pengukuran kinerja tradisional 

menyebabkan orientasi perusahaan hanya pada keuntungan jangka pendek dan 

cenderung mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 

Balanced Scorecard merupakan pilihan yang tepat untuk melakukan 

pengukuran kinerja baik dari aspek keuangan maupun dari aspek non keuangan. 

Pengertian Balanced Scorecard adalah sebuah perencanaan strategis dan sistem 

manajemen yang digunakan secara luas baik dalam organisasi yang berorientasi 

laba maupun dalam organisasi nirlaba, dalam menyelaraskan visi dan strategi 

organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, dan mengawasi 

kinerja organisasi sesuai dengan strategik perusahaan (Kaplan dan Norton, 2002, 

h.86). Tujuan dan ukuran Balanced Scorecard yaitu melihat kinerja keuangan 

melalui perspektif keuangan dan kinerja non keuangan melalui perspektif 

pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Beberapa 
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perusahaan mencoba mengimplementasikan konsep Balance Scorecard dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerja mereka (Christina, 2013).  

Penulis memandang dan menganalisis masalah ditinjau dari empat faktor, 

yaitu dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis 

internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berdasarkan wawancara 

informal dengan salah satu manajer di PT. BPR Talawi Sakato, Bpk. Yeri 

Agusriandi, S.T. pada 16 Januari 2020 pukul 16.00 WIB, dan demi keabsahan 

data wawancara kembali dilakukan pada 21 September 2020 pada pukul 16.00 

WIB di kediaman beliau di Desa Kolok Nan Tuo, Kecamatan Barangin, Kota 

Sawahlunto. Berdasarkan penuturan Bpk. Yeri pada kedua masa wawancara 

terdapat permasalahan yang diferensial pada PT. BPR Talawi Sakato. 

Permasalahan yang dimaksud di lingkungan BPR Talawi Sakato tersebut terjadi 

pada beberapa bidang. Pertama, permasalahan pada perspektif keuangan, 

terkhusus mengenai upah terkadang ditemukan beberapa kendala. Dilihat secara 

umum dan secara totalitas penerimaan gaji untuk karyawan di Bank BPR talawi 

sakato sudah sesuai standar dan tidak pernah kurang dari UMP (Upah Minimum 

Provinsi), hanya saja pembagian pos tiap tiap gaji berbeda-beda pada setiap 

instansi. Terdapat beberapa post gaji di bank ini, ada gaji tetap (pokok) dan ada 

gaji tunjangan. Gaji tunjangan pun ada yang tetap (jabatan, keluarga) dan tidak 

tetap (kehadiran, uang makan dan transport). Terkadang ada saja karyawan-

karyawan yang tidak hadir pada hari kerja, ini menjadi alasan dilakukannya 

pengurangan tunjangan bahkan hingga batal diberikan. Serta, hal tersebut juga 
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menjadi penyebab terjadinya pengurangan gaji. Namun, perusahaan tetap 

memberikan sangsi tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

Kedua, permasalahan datang dari perspektif pelanggan atau dalam hal ini 

nasabah, hal ini terkait banyaknya komplen yang diajukan oleh nasabah mengenai 

ketidaksesuaian antara jumlah tabungan yang mereka setorkan dengan jumlah 

yang dituliskan oleh karyawan yang bersangkutan (karyawan yang bertugas 

menjemput tabungan ke rumah setiap nasabah untuk jenis tabuangan bajapuik) 

pada buku catatan tabungan. Dalam menindak lanjuti kasus seperti ini, Bank 

terlebih dahulu akan melakukan diskusi sebagai perwujudan bentuk perlindungan 

nasabah. Selanjutnya, akan dilakukan pertemuan face to face antara nasabah yang 

bersangkutan dengan karyawan yang bertugas yang juga dihadiri oleh bidang 

personalia. Dalam setiap permasalahan akan diusahakan jalan keluar tebaik yang 

tidak merugikan maupun menguntungkan pihak manapun. Namun, apabila terjadi 

perselisihan pendapat yang tidak menemukan titik terang, maka selanjutnya akan 

langsung ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga 

independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan (Dewi & Darma, 2016). 

Ketiga, permasalahan pada perspektif bisnis internal. Pada bisnis internal 

di dalamnya terdapat pembahasan mengenai kepatuhan, manajemen resiko, dan 

Anti Pencucian dan Pencegahan Tindak (APPT) Pidana Bank. Galak galaknyo 

waktu maso Malinda Dee mah, istilah yang digunakan oleh Bapak Yeri yang 

mengibaratkan pada kasus pencucian uang, sehingga pemerintah respon terhadap 

itu dan dibuat regulasi baru dan berkoordinasi dengan OJK, karena kalau sifatnya 
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pencucian uang tentu pasti di Bank. Sehingga, dibuat regulasi mengenai itu, dan 

mengenai hal tadi ada juga OJK yang mengatur mengenai tata kelola, pada saat itu 

seluruh pejabat eksekutif diminta hadir. OJK dengan kemenkumham sudah 

mengawasi hal-hal yang mencurigakan terkait pencucian uang ini. Pada saat 

sekarang pun telah ada keterbukaan informasi mengenai oknum yang bermain di 

dalamnya. Apabila para pelaku memang sudah ada didalam daftar situs pencarian 

uang, disitulah peranan pejabat eksekutif yang tadi diminta berkumpul. 

Kota Sawahlunto pada awalnya memiliki 6 titik BPR, dua diantaranya 

sudah tutup. Salah satu kasusnya adalah dana yang diselundupkan, tidak ada 

kecocokan transaki, dan ganjarannya adalah pidana. Akibat yang diterima oleh 

PT. BPR yang bersangkutan adalah turunnya good will. Oleh karena itu, seorang 

petugas yang bekerja untuk sebuah Bank seharusnya tidak memberikan 

kepercayaan secara keseluruhan atau 100% kepada pihak manapun. Petugas Bank 

hendaknya tetap mempunyai sikap was-was terhadap siapapun, hal tersebut juga 

melatarbelakangi mengapa petugas Bank tidak dianjurkan seorang diri dalam 

melakukan tugas serta diadakannya roling untuk mencegah floud. 

Keempat, permasalahan yang dialami oleh PT. BPR Talawi Sakato adalah 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Masalah mengenai pembelajaran dan 

pertumbuhan di BPR Talawi Sakato adalah masalah yang juga umum dialami oleh 

bank-bank lainnya, yaitu kredit macet. Seperti melemparkan kredit ke daerah yang 

tidak terjangkau oleh pihak bank yang ternyata merupakan kredit fiktif. Pada 

bidang akuntansi, salah satu ketidakbecusan manajemen pada saat kredit macet 

mengakibatkan modal pada bank di keruk, hal ini sangat mempengaruhi pada nilai 



6 

 

 
 
 

tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Selain itu, BPR Talawi Sakato juga 

mengalami permasalahan yang timbul akibat adanya faktor dari nilai SDM. Hal 

ini dikarenakan sebagain besar karyawan yang bertugas di PT. BPR Talawi 

Sakato merupakan karyawan lama yang umurnya sudah memasuki kepala empat 

ke atas. Kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dengan umur tersebut pun 

terbatas, karena kurang dalam softskill seperti menguasai teknologi baru 

(komputer). Keterbatasan tersebut sedikit banyak mempengaruhi kinerja dari PT. 

BPR Talawi Sakato. Bahkan, terkadang dalam menyelesaikan tugas yang sedikit 

kompleks, PT. BPR Talawi Sakato harus menyewa jasa vendor, yaitu mereka 

yang berada pada usia produktif dan menguasai teknologi sehingga jalannya tugas 

dan pekerjaan dapat lebih praktis dan cepat tertangani. 

Menurut hasil wawancara dengan nasabah BPR Talawi Sakato yg bernama 

Oktrinaldi, seorang pemilik warung kelontong, beliau sering meminjam ke BPR. 

Beliau menuturkan merasa diuntungkan dengan adanya produk tabungan 

bajapuik, sebab kondisi beliau lumpuh kaki dan berjalan pake tongkat pembantu. 

Jadi oktrinaldi merasa sangat terbantu dalam menabung maupun meminjam uang.  

Namun dilain sisi, Oktrinaldi juga menuturkan ada kelemahan dalam hal 

peminjaman, seperti dalam hal jaminan peminjaman. “Terkadang saya meminjam 

untuk jaminan difoto kulkas, motor, dan itu normal normal saja. Namun disaat 

melakukan pinjaman yang saya jaminkan adalah benda benda yg tidak ada 

dirumah, seperti misalnya kebun karet, mereka terkadang tidak ingin jauh jauh ke 

kebun saya untuk mendokumentasikan kebun. Atau bisa jadi mereka hanya 
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memfoto kebun tetangga saya yg terdekat yang mempunyai tanaman serupa”ا

tuturnya. 

PT. BPR Talawi Sakato merupakan salah satu badan usaha yang 

melakukan pengukuran kinerja secara tradisional. Dari hasil wawancara 

nonformal yang telah dijelaskan di atas, ditemukan kendala yang dialami oleh PT. 

BPR Talawi Sakato yaitu dari segi upah atau gaji, komplen nasabah, kasus 

pencucian uang, kredit macet, dan faktor SDM.  Oleh karena itu, PT. BPR Talawi 

Sakato memerlukan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard 

untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan bank dalam mengelola 

keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan 

Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada PT. BPR Talawi 

Sakato)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja perusahaan pada PT. BPR Talawi Sakato jika diukur 

dari perspektif keuangan? 

2. Bagaimana kinerja perusahaan pada PT. BPR Talawi Sakato jika diukur 

dari perspektif pelanggan? 

3. Bagaimana kinerja perusahaan pada PT. BPR Talawi Sakato jika diukur 

dari perspektif bisnis internal? 

4. Bagaimana kinerja perusahaan pada PT. BPR Talawi Sakato jika diukur 

dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kinerja perusahaan PT. BPR Talawi Sakato apabila 

dilihat dari perspektif keuangan. 

2. Mendeskripsikan kinerja perusahaan PT. BPR Talawi Sakato apabila 

dilihat dari perspektif pelanggan. 

3. Mendeskripsikan kinerja perusahaan PT. BPR Talawi Sakato apabila 

dilihat dari perspektif bisnis internal. 

4. Mendeskripsikan kinerja perusahaan PT. BPR Talawi Sakato apabila 

dilihat dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. BPR Talawi Sakato 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui seberapa 

tingkat kualitas kinerja yang sudah diberikan oleh PT. BPR Talawi Sakato 

kepada masyarakat. Menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kinerja perusahaan, serta mendorong kea rah tercapainya 

keunggulan bersaing di masa kini dan akan dating ke arah yang lebih baik. 

2. Bagi peneliti 

Dapat memberikan wawasan untuk memahami bagaimana penggunaan 

konsep pengukuran kinerja Balanced Scorecard, sehingga bila nanti 

memasuki dunia kerja dapat memberikan keputusan-keputusan yang baik 

untuk mempertahankan perusahaan dalam menghadapi persaingan. 
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3. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang akuntansi mengenai penerapan Balanced Scorecard 

untuk mengukur kinerja perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

akan dibahas dalam penulisan proposal ini, maka penulis akan membagi dan 

menguraikan secara singkat isi masing masing bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang 

dikaji, antara lain pengertian bank, pengukuran kinerja, pengukuran 

kinerja secara tradisional, pengertian Balanced Scorecard, perspektif-

perspektif dalam Balanced Scorecard. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

subjek dan objek yang diteliti, sumber data, metode pengumpulan data, 

instrument pengujian data serta teknik analisis data. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai pembahasan dan hasil penelitian terkait kinerja 

Bank BPR Talawi Sakato pada perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan penulisan dari penelitian, saran-saran yang 

ditujukan untuk BPR Talawi Sakato, serta keterbatasan-keterbatasan 

yang dihadapi oleh penulis dalam melakukan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Bank 

1. Pengertian Bank 

Mengacu pada UU No. 14/1967 di pasal 1 mengenai pokok-pokok 

perbankan menjelaskan tentang pengertian bank adalah suatu lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran 

dan peredaran uang. Kemudian pada undang-undang atau aturan yang sama telah 

dijelaskanا mengenaiا badanا keuanganا bahwaا badanا keuanganا adalahا “semuaا

badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dan 

menyalurkanاkeاdalamاmasyarkat”. 

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pernbankan. Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2014, h.396). 

Menurut Subagio, et, al. (dalam Latumaerissa, 2012, h.135), bank 

didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima 

simpanan dari masyarakat dan/atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikan 

kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

  



12 
 

 
 
 

2. Fungsi Bank 

Berdasarkan definisi di atas maka ada beberapa fungsi lain dari bank 

umum selain fungsi pokok bank umum sebagai lembaga intermediasi. Fungsi 

tersebut menurut Latumaerissa (2012, h.136) antara lain sebagai berikut. 

a. Agen of Trust 

Fungsi ini menunjukan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh 

dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan. Dalam 

kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus 

didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitasi 

dan eksistensi dari masing-masing bank. 

b. Agent of Development 

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam 

menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap 

pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi kita ketahui bahwa semua 

kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat 

pembayaran, alat kesatuan hitung, dan alat pertukaran. Maka dalam hal 

ini bank memiliki peran yang sangat strategis untuk menjembatani semua 

kepentingan pelaku ekonomi. 

c. Agen of Service 

Sebagai bank, di samping memberikan pelayanan jasa keuangan 

sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan maka bank 

juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa 
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transfer (payment order), jasa penagihan, jasa kotak pengaman (safety 

box). 

3. Jenis Bank 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank yang 

diakui secara resmi terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

(Kasmir, 2014, h.33). 

a. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa 

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa 

perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat 

dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank Komersil 

(Commercial Bank). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan kegiatan bank umum. 
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2.1.2 Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2016, h.67) istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual permormance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kinerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Rivai (2015, h.12) 

memberikan pengertian bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dan disepakati bersama.  

Kinerja dan prestasi kinerja dapat disebut sebagai pengertian kinerja 

maupun prestasi kinerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh 

seseorang (Riswati & Mattalata, 2018, h.128). Moeheriono (2012, h.60) juga 

mendefinisikan kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai 

tingkataan pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika 

individual tau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar 

keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan organisasi. Dengan demikian, 

berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan kinerja maupun prestasi 

kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang. 
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Pemahaman tentang kinerja memperlihatkan sejauh mana sebuah 

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

kinerja sebagai suatu pencapaian yang relevan dengan tujuan organisasi. Sesuai 

dengan firman Allah dalamا Qur’anا Suratا At-taubah ayat 105 sebagaimana 

tercantum berikut. 

لُقلا َِّ حَّاَّف اُِوِِِ حَّا  ُا ىَّمَّ
ِهٰ اَُّلسِا  حَّ ُلِولُرَا  َّ هَّ َِّ ؤُِولََّا  ِِلُحِنمل َِّ لَّا  ِِ ُر وُاَّ لَّ َِّ ْلا ٰ السلا ِلٰلا  ِح َّْ الا ِِل ََّررَّ ِلدم َِّ  ىَّحُؤَّئِّبُُلسِا 

ر ِؤوُسِا ِلحَّ ُْ اُِولََّا   ََِّۚ حَّ

Artinya:  

“Danا katakanlah:ا “"Bekerjalahا kamu,ا makaا Allahا danا Rasul-Nya serta orang-

orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

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

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

 

Islam menjadikan kerja sebagai sumber nilai insani dan ukuran yang 

tanggung jawabnya berbeda, sebagaimana firman Allah dalam durat Al-Anam 

ayat 132 yang berbunyi sebagaimana berikut! 

للُلقَا َِّ ٰجرَا  ر رَّهَّ حم اُِوَِا مِّ حل ر  َّ مَّ َِّ ُِبَّا  رىلقِا هَّ َّْ ر ِل حم اُِولَّا  َّ  ََِّ حَّ

Artinya: 

“Danا masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa 

yangاdikerjakannya.اDanاTuhanmuاtidakاlengahاdariاapaاyangاmerekaاkerjakan.”ا

(Q.S Al-An’am:132ا). 
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1. Pengertian Pengukuran Kinerja 

Menurut Mardiasmo (dalam Sukma, 2013), kinerja (performance) adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana 

kerja suatu organisasi. 

Menurut Anderson dan Clancy mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai 

berikut. 

“feedback from the accountant to management that provides 

information about how well the actions represent the plans; it also 

identifies where managers may need to make corrections or 

adjustments in future planning and controlling activities”. 
 

yang berarti umpan balik dari akuntan kepada manajemen yang memberikan 

informasi tentang seberapa baik tindakan tersebut mewakili rencana; itu juga 

mengidentifikasi di mana manajer mungkin perlu melakukan koreksi atau 

penyesuaian dalam perencanaan masa depan dan kegiatan pengendalian 

Sementara itu, Anthony, Banker, Kaplan, dan Young mendefinisikan 

pengukuran kinerja sebagai berikut. 

“the activity of measuring the performance of an activity or the 

entire velua chain”. 
 

yang berarti  kegiatan mengukur kinerja suatu kegiatan atau seluruh rantai velua. 

Dari definisi di atas, maka 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 dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-

penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 
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2. Manfaat Pengukuran Kinerja 

Menurut Lynch dan Cross (dalam Kristiyanti, 2012), manfaat sistem 

pengukuran kinerja yang baik adalah sebagai berikut. 

a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa 

perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang 

dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada 

pelanggan. 

b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari 

mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 

c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-

upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste). 

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

konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan 

memberiا“reward”اatasاperilakuاyangاdiharapkanاtersebut. 

3. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja 

Elemen pokok dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. 

a. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. 

b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. 

c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. 

d. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas). 
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4. Pengukuran Kinerja Secara Tradisional 

Perusahaan-perusahaan selama ini banyak yang menggunakan pengukuran 

kinerja yang lebih menekankan pada aspek keuangan, yaitu yang sering disebut 

dengan pengukuran kinerja tradisional. Kinerja personal yang diukur hanyalah 

yang berkaitan dengan keuangan. Kinerja lain seperti peningkatan kompetensi dan 

komitmen personel, peningkatan produktivitas dan cost effectiveness proses bisnis 

yang digunakan untuk melayani pelanggan diabaikan oleh manajemen karena sulit 

pengukurannya. Oleh karena itu, dalam manajemen tradisional telah terjadi 

kesalahan berpikir (fallancy) sebagaimana dikemukakan oleh McNamara bahwa 

hal-hal yang sulit diukur diabaikan atau diberi nilai kuantitatif secara 

sembarangan. Jalan pikiran seperti ini oleh McNamara disebut sebagai sesuatu 

yang bersifat semu (artificial) dan menyesatkan. 

Kaplan dan Norton (2002, h.7) menyatakan beberapa kelemahan 

pengukuran kinerja tradisional yaitu sebagai berikut. 

a. Ketidakmampuannya mengukur kinerja harta-harta tak berwujud 

(intangible assets) dan harta-harta intelektual (sumber daya manusia) 

perusahaan, karena itu kinerja keuangan tidak mampu bercerita banyak 

mengenai masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun 

perusahaan ke arah yang lebih baik. 

b. Pengukuran lebih berorientasi kepada manajemen operasional dan kurang 

mengarah kepada manajemen strategis. 

c. Tidak mampu mempresentasikan kinerja intangible assets yang 

merupakan bagian struktur asset perusahaan. 
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2.1.3 Balance Scorecard 

1. Pengertian Balanced Scorecard 

Balanced scorecard merupakan sebuah konsep pengukuran kinerja yang 

diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton sebagai metode 

pengukuran kinerja komprehensif yang tersusun dalam empat perspektif yaitu 

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

Balanced scorecard mampu menerjemahkan visi, misi, dan strategi suatu 

organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja baik kinerja finansial 

maupun non finansial (Astawa, Julianto, & Dewi, 2020). Balance scorecard 

terdiri atas dua kata yaitu skor (scorecard) dan berimbang (balanced). Pada tahap 

eksperimen awal, balanced scorecard merupakan kartu skor yang dimanfaatkan 

untuk mencatat skor hasil kinerja eksekutif. Kata berimbang dimaksudkan untuk 

menunjukan bahwa kinerja eksekutif diukur secara berimbang pada dua perspektif 

yaitu keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, internal 

dan eksternal. 

Balanced scorecard adalah sebuah perencanaan strategis dan sistem 

manajemen yang digunakan secara luas baik dalam organisasi yang berorientasi 

laba maupun dalam organisasi nirlaba dalam menyelaraskan visi dan strategi 

organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, dan mengawasi 

kinerja organisasi sesuai dengan strategic perusahaan. 

2. Tujuan Balanced Scorecard 

Balanced scorecard pertama kali dikenalkan sebagai alat untuk menilai 

kinerja pada perusahaan komersial. Namun, sebetulnya pemanfaatan balanced 
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scorecard dapat digunakan dengan berbagai macam cara. Pada organisasi publik 

balanced scorecard dapat diadaptasikan sehingga menghasilkan pengukuran yang 

sesuai dengan tujuan utama organisasi. Norton dan Kaplan menempatkan 

perpektif lainnya. Hal ini berarti bahwa semua komponen kinerja non keuangan 

dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja keuangan (Rangkuti, 2011, h.8). 

3. Perspektif-perspektif dalam Balanced Scorecard 

Perusahaan memfokuskan pada penggunaan balanced scorecard untuk 

menghasilkan proses manajemen yang penting seperti menjelaskan dan 

menerjemahkan visi dan strategi, mengkomunikasikan dan mengaitkan ukuran 

dan tujuan strategis. Dengan balanced scorecard perusahaan harus mengukur 

kinerjanya dengan empat perspektif (Sumarsan, 2011, h.221). 

a. Perspektif Keuangan 

Balanced Scorecard tidak mengabaikan kebutuhan akan data keuangan 

karena data yang tepat waktu dan akurat akan menjadi prioritas, dan para 

manajer akan melakukan apa saja untuk menyediakan data tersebut. Pada 

saat perusahaan melakukan pengukuran secara finansial, maka hal pertama 

yang harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang 

dimilikinya. Pengukuran kinerja keuangan menunjukan apakah 

perencanaan, implementasi dan pelaksanaan strategi memberikan 

perbaikan yang mendasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan 

sasaran strategik dengan kemampuan perusahaan di bidang keuangan 

untuk berkembang dengan tahap-tahap berikut. 
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1) Tahap Growth 

Tahapan awal siklus kehidupan perusahaan dimana perusahaan 

memiliki produk atau jasa yang secara signifikan memiliki potensi 

pertumbuhan terbaik. 

2) Tahap Sustain 

Tahapan kedua dimana perusahaan masih melakukan investasi dan 

rainvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. 

3) Tahap Harvest 

Tahap ketiga dimana perusahaan benar-benar memanen atau menuai 

hasil investasi di tahap-tahap sebelumnya. 

b. Perspektif Pelanggan 

Pada perspektif pelanggan, Balanced Scorecard melihat aspek pelanggan 

yang memainkan peranan penting dalam kehidupan perusahaan. Sebuah 

perusahaan yang tumbuh dan tegar dalam persaingan tidak akan mungkin 

survive apabila tidak didukung oleh pelanggan. Loyalitas tolak ukur 

pelanggan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan 

terhadap segmen pasar yang akan menjadi target atau sasaran. Apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan para pelanggan menjadi hal yang 

penting dalam perspektif ini. Ada dua kelompok pengukuran dalam 

perspektif pelanggan (customer perspective) adalah sebagai berikut. 

1) Customer Core Measurement adalah seperangkat indikasi pengukuran 

yang dapat digunakan oleh semua jenis organisasi. Costumer Core 

Measurement dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. 
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a) Pangsa pasar, pengukuran ini mencerminkan bagian yang dikuasai 

perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada, baik diukur dalam 

jumlah pelanggan, jumlah rupiah yang dikeluarkan, atau jumlah unit 

yang dijual. Pengukuran yang dilakukan menggunakan rumus 

Market Share yaitu dengan cara membagi total pendapatan dengan 

total pendapatan keseluruhan BPR. 

b) Retensi Pelanggan, mengukur tingkat dimana perusahaan berhasil 

memelihara dan mempertahankan hubungan baik yang terus 

menerus dengan pelanggannya. Pengukuran yang digunakan yaitu 

dengan cara membagi pelanggan lama dengan total pelanggan. 

c) Akuisisi pelanggan, mengukur berapa banyak perusahaan mampu 

menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. 

Pengukuran yang digunakan yaitu dengan cara membagi pelanggan 

baru dengan total pelanggan. 

d) Kepuasan pelanggan, mengukur tingkat kepuasan pelanggan yang 

terkait dengan kriteria kinerja perusahaan. Pengukuran yang 

digunakan yaitu metode analisis Multiattribute Attitude Models 

(MAM). 

e) Profitabilitas pelanggan, mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan dari pelanggan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh atau mempertahankan pelanggan tersebut. 

Pengukuran yang digunakan yaitu dengan cara membagi laba bersih 

sebelum pajak dengan penjualan bersih. 
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2) Costumer Value Proposition adalah atribut yang diberikan oleh 

perusahaan kepada barang dan jasanya untuk menciptakan kepuasan 

dan loyalitas perusahaan. Costumer Value Proposition didasarkan pada 

atribut sebagai berikut. 

a) Atribut produk/ jasa, atribut suatu produk atau jasa yang meliputi 

atribut fungsi, harga, kualitas dan waktu. Pengukuran yang 

digunakan yaitu metode analisis Multiattribute Attitude Models 

(MAM). 

b) Hubungan pelanggan, menyangkut penyampaian produk atau jasa 

kepada pelanggan yang meliputi dimensi waktu penyerahan dan 

ketanggapan perusahaan atas permintaan pelayanan pelanggan. 

Pengukuran yang digunakan yaitu metode analisis Multiattribute 

Attitude Models (MAM). 

c) Citra dan repotasi, menggambarkan faktor faktor yang tidak 

berwujud yang menarik seorang pelanggan untuk berhubungan 

dengan perusahaan. Pengukuran yang digunakan yaitu dengan 

metode Multiattribute Attitude Models (MAM). 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perusahaan biasanya mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran untuk 

perspektif ini setelah merumuskan tujuan dan ukuran untuk perspektif 

keuangan dan pelanggan. Didalam perspektif proses bisnis internal ini ada 

tiga tahap atau pengukuran yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. 
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1) Tahap inovasi, proses inovasi merupakan salah satu kritikal proses, 

dimana efisiensi dan efektifitas serta ketetapan waktu dari proses ini 

akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai 

tambah bagi costumer. Pengukuran yang dilakukan menggunakan rasio 

NGR dimana delta unit kerja dibagi dengan total unit kerja. 

2) Tahap operasi, pada tahapan ini mencerminkan aktifitas yang dilakukan 

oleh perusahaan mulai dari penerimaan order dari costumer, pembuatan 

produk atau jasa sampai dengan pengiriman produk atau jasa tersebut 

kepada pelanggan. Pada tahap ini pengukuran kinerjanya dapat 

dilakukan dengan tiga cara yaitu kualitas, biaya, dan waktu. Pengukuran 

yang dilakukan menggunakan rasio AETR dimana biaya administrasi 

dibagi dengan total pendapatan. 

3) Tahap purnajual, pada tahap ini perusahaan berusaha untuk 

memberikan manfaat tambahan terhadap para pelanggan yang telah 

menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini 

dilakukan agar para costumer mempunyai loyalitas terhadap 

perusahaan. Pengukuran yang dilakukan dengan cara mengukur 

pengaduan nasabah berupa kritik dan saran terhadap layanan PT. BPR 

Talawi Sakato. 

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Dalam perspektif ini perusahaan berusaha mengembangkan tujuan dan 

ukuran yang mendorong pembelajaran dan pertumbuhan suatu perusahaan. 

Tujuan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah 
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menyediakan insfrastruktur yang memungkinkan tujuan yang berkaitan 

dengan ketiga perspektif lainnya dapat terwujud, sehingga pada akhirnya 

akan dapat tercapai tujuan perusahaan. Tujuan perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang 

istimewa dalam perspektif keuangan, pelanggan (costumer) dan proses 

internal bisnis. Dalam perspektif ini, ada tiga faktor penting yang harus 

diperhatikan yaitu kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, 

serta motivasi, pemberdayaan dan keselarasan. Dalam menentukan tujuan 

dan ukuran yang berkaitan dengan kemampuan karyawan ada tiga hal yang 

perlu dipertimbangkan oleh manajemen, yaitu sebagai berikut. 

1) Kepuasan Karyawan 

Kepuasan karyawan dipandang sangat penting karena karyawan yang 

puas merupakan prakondisi meningkatnya produktifitas, tanggung 

jawab, kualitas, dan costumer service. Oleh karena itu pihak manajer 

harus mengamati sedini mungkin terhadap kepuasan karyawan. Untuk 

mengetahui tingkat kepuasan karyawan, pihak manajer dapat 

melakukan survey yang dilaksanakan secara rutin. Pengukuran yang 

digunakan menggunakan metode analisis Multiattribute Attitude 

Models (MAM). 

2) Retensi Karyawan 

Retensi karyawan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan karyawan potensial yang dimiliki perusahaan untuk 

tetap loyal terhadap perusahaan. Tujuan dari retensi karyawan adalah 
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untuk mempertahankan yang dianggap berkualitas yang dimiliki 

perusahaan selama mungkin, karena karyawan yang berkualitas 

merupakan harta tidak tampak (intangible asset) yang tak ternilai bagi 

perusahaan. Jadi jika ada karyawan yang berkualitas keluar dari 

perusahaan atas kehendak sendiri, maka hal tersebut merupakan 

kerugian modal intelektual bagi perusahaan. 

3) Produktifitas Karyawan 

Produktifitas karyawan adalah suatu ukuran hasil dampak keseluruhan 

usaha peningkatan modal dan keahlian pekerja, inovasi, proses 

internal, dan kepuasan costumer. Tujuannya adalah membandingkan 

keluaran misalkan seberapa besar produktifitas karyawan sebagai 

upaya untuk meningkatkan penjualan yang dihasilkan oleh karyawan. 

Ukuran yang sering digunakan untuk mengukur produktifitas pekerja 

adalah pendapatan per pekerja. Pengukuran yang dilakukan dengan 

cara membagi laba bersih sebelum pajak dengan jumlah karyawan 

keseluruhan. 

4. Balanced Scorecard pada Bank 

a. Perspektif Keuangan 

Menurut Laksmita & Januarti (2011), pengukuran kinerja keuangan 

untuk bank dapat diukur melalui rasio sebagai berikut. 
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1) Loan to Deposit Ratio 

Rasio LDR adalah rasio yang digunakan untuk memiliki likuiditas 

bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank 

terhadap dana pihak ketiga. 

2) Return on Assets (ROA) 

Rasio ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam memperoleh laba secara keseluruhan. 

3) Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya. 

4) Profit Margin 

Profit margin merupakan rasio yang menggambarkan tingkat 

keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan 

pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. 

b. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Menurut Rangkuti (2011, h.105), pengukuran kinerja proses bisnis 

internal untuk bank dapat diukur melalui rasio sebagai berikut. 

1) Administrative Expenses to Total Revenue (AETR), AETR 

bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas serta ketetapan 

waktu proses atas transaksi yang dilakukan oleh bank. 
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2) Efisiensi Transaksi 

Mengukur efisiensi transaksi dapat dilihat dari persentase transaksi 

yang eror pada setiap nasabah. 

3) Efisiensi Proses Peminjaman 

Mengukur Efisiensi Proses peminjaman dapat dilihat para rata-rata 

persetujuan peminjaman. 

c. Perspektif Pelanggan 

Menurut Gaspersz (dalam Laksmita, 2011) pengukuran kinerja 

pelanggan untuk bank dapat diukur melalui rasio sebagai berikut. 

1) Market Share 

Market Share digunakan untuk mengetahui seberapa luas tingkat 

penguasaan segmen pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan. 

Semakin tinggi tingkar Market Share maka semakin baik, karena 

dianggap perusahaan mampu menguasai pasar dengan baik. 

2) Kepuasan Pelanggan 

Mengukur tingkat kepuasan pelanggan yang terkait dengan kriteria 

kinerja perusahaan. 

3) Retention 

Mengukur tingkat dimana perusahaan berhasil mempertahankan 

hubungan baik yang terus menerus dengan pelanggan. 

4) Akuisisi pelanggan 

Mengukur seberapa banyak perusahaan mampu menarik pelanggan 

baru atau memenangkan bisnis baru. 
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d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Menurut Rangkuti (2011, h.105), pengukuran kinerja pembelajaran dan 

pertumbuhan untuk bank dapat diukur melalui rasio sebagai berikut. 

1) Kepuasan Karyawan 

Mengukur seberapa puas karyawan yang bekerja pada perusahaan. 

2) Produktivitas Karyawan 

Mengukur seberapa besar produktivitas karyawan sebagai upaya 

meningkatkan penghasilan yang dilakukan karyawan. 

3) Persentase Karyawan Terampil 

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelatihan pada semua 

karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut. 

2.2 Penelitian Relevan 

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Puteri (2008), Hernanto (2009), dan 

Zudia (2010). 

Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Puteri (2008), analisis pengukuran kinerja perusahaan dengan konsep Balanced 

Scorecard pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo telah 

melampau target. Hal ini dapat dilihat pada analisis data yang digunakan pada 

perspektif keuangan yaitu ROI dimana diketahui telah melampau target yang 

ditetapkan oleh Bank, perspektif proses bisnis, dan perspektif pembelajaran juga 

telah mencapai target yang telah ditentukan oleh Bank, namun pada perspektif 
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pelanggan dari tahun 2005 s/d 2007 belum mencapai target yang telah ditentukan 

oleh Bank. 

Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Hernanto (2009), keberhasilan pencapaian sasaran strategik pada perspektif 

keuangan ditunjukan dengan adanya penurunan biaya operasional dan 

pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Pencapaian sasaran strategik pada 

perspektif pelanggan dapat diukur dengan indeks kepuasan nasabah khususnya 

nasabah tabungan dan adanya pertumbuhan jumlah rekening, selain itu dalam 

hasil pengukuran kinerja yang dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri cabang 

Solo harus lebih memperhatikan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

karena hanya mendapatkan hasil akhir 6,29%, angka yang sangat jauh berbeda 

dengan perspektif lain. 

Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zudia 

(2010), penelitian pada PT Bank Jateng Semarang dilakukan untuk mengetahui 

mengenai penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan dengan Balanced 

Scorecard. Penelitian yang dilakukan pada PT Bank Jateng Semarang diketahui 

baik dalam penerapannya, dan biasa menggunakan konsep Balanced Scorecard. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu perspektif keuangan menggunakan 

ROA, BOPO, dan LDR, sedangkan untuk perspektif bisnis internal, pelanggan, 

dan pertumbuhan menggunakan kuesioner yang menunjukan bahwa PT  Bank 

Jateng Semarang. 

Menurut Nugrahani (2013), dalam perspektif keuangan, pelanggan, 

pembelajaran dan pertumbuhan jika dihitung berdasarkan analisis trend laporan 
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keuangan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami kenaikan (memiliki 

nilai b positif pada persamaan garis trend). Namun pada proses bisnis internal 

mengalami penurunan (memiliki nilai b negatif). 

2.3 Kerangka Konseptual 

Secara sederhana, kerangka konseptual penelitian ini digambarkan dalam 

bagan berikut. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Penelitian studi kasus adalah penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu 

selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk 

lingkungan dan kondisi masa lainnya.  (Fitrah  & Luthfiyah, 2017, h.221). 

berdasarkan hal tersebut, kesimpulan penelitian ini hanya berlaku terbatas pada 

objek yang diteliti yaitu PT BPR Talawi Sakato. 

Penelitian tentang pengukuran kinerja pada PT BPR Talawi Sakato dengan 

menggunakan pendekatan Balance Scorecard yang akan diuraikan secara 

deskriptif analitik karena penelitian ini dideskripsikan secara sistematik. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT BPR Talawi Sakato yang beralamat Jln. 

Patapang Balai, Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, 

Sumatera Barat Kode Pos 27443. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 

s.d. Juni 2021. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Personalia PT BPR Talawi Sakato, Nasabah, 

dan Karyawan. 
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2. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah PT BPR Talawi Sakato meliputi empat 

perspektif yang ada dalam balance scorecard. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber 

pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2011, h.42). dalam 

penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dengan menyebar kuesioner 

kepada responden. 

Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, 

misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2011, h.42). data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen laporan 

keuangan PT.BPR Talawi Sakato. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, 

kuesioner, dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak PT BPR Talawi 

Sakato, yaitu kepada bagian personalia, tujuannya untuk mengetahui 
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gambaran umum perusahaan, da mengetahui atau mendapatkan laporan 

keuangan. 

2. Kuesioner 

Teknik kuesioner merupakan metode pengumpulan data secara langsung 

yang dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden, 

ada dua jenis kuesioner yang dibagi oleh penulis yaitu: 

a. Kuesioner untuk konsumen (nasabah) yang bertujuan untuk 

mengetahui derajat kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank. 

b. Kuesioner untuk karyawan yang bertujuan untuk mengetahui 

pandangan karyawan tentang bank dimana mereka bekerja. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mencatat, melihat data yang diperoleh dari PT BPR Talawi Sakato. 

3.6 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan  

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017, 

h.116). Populasi dalam Penelitian ini adalah peggawai dan atau personalia PT 

BPR Talawi Sakato dan nasabah. 

Sampel adalah Sebagian jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut, bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semuanya 

maka peneliti dapat menggunakan Sebagian dari populasi (Sugiyono, 2017, 

h.136). 
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Pada proses penarikan sampel, penulis menetapkan untuk menggunakan 

Teknik Purposive Sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian 

dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh 

nantinya  bisa lebih representative (Sugiyono, 2017, h.173), sehingga ditetapkan 

sample dalam penelitian ini berjumlah 110 orang dengan rincian pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.1  

Jumlah Responden Karyawan dan Nasabah PT. BPR Talawi Sakato 

No. Responden Jumlah 

1 Karyawan 10 

2 Nasabah 100 

Jumlah 110 

 

3.7 Instrumen Pengujian Data 

1. Pengujian Validitas 

Uji validitas atau kesahihan menunjukan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2013, h.87). Uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dinyatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji validitas yang digunakan adalah dengan melakukan korelasi bilvariate 

antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Suatu indikator 

pernyataan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator 

menunjukkan hasil yang signifikan. Pengujian instrumen penelitian ini dengan 
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cara menghitung korelasi menggunakan teknik korelasi Pearson dengan tarif 

signifikan = 5%. 

2. Pengujian Reliabilitas 

Reliabilitas berarti sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila 

dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 

menggunakan alat ukur yang sama pula (Siregar, 2013, h.87). Pengukuran 

reliabilitas dapat dilakukan dengan one short atau pengukuran sekali saja dan 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukuran dengan 

korelasi antar jawaban pertanyaan. Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan 

SPSS yang merupakan fasilitas untuk mengukur reliabilitas, dengan uji statistik 

cronbach alpha (α)ا suatuا variabelا dikatakanا reliable jika memiliki cronbach 

alpha > 0.60 (Ghozali, 2005). 

3.8 Teknik Analisis Data 

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka penelitian ini dilakukan 

dengan teknik analisis sebagai berikut (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30 

DPNP tanggal 14 Desember 2011). Pengujian data dilakukan untuk mengetahui 

nilai rata-rata tingkat kepuasan nasabah dan karyawan dapat diukur dengan 

menggunakan uji analisis faktor. Analisis faktor merupakan salah satu metode 

reduksi data yang bertujuan menyederhanakan sekumpulan data yang saling 

berkorelasi menjadi kelompok-kelompok variabel lebih kecil (faktor) agar dapat 

dianalisis dengan mudah. Selanjutnya nilai rata-rata tersebut diberikan skor bobot 

nilai mengacu pada skala likert. Skala likert adalah penilaian pernyataan 

seseorang terhadap sesuatu dengan lima tingkat jawaban sebagai berikut.  



37 
 

 
 
 

Tabel 3.2  

Skala Penilaian Pernyataan 

Tingkat Kepuasan Skor 

Sangat Puas (SP) 5 

Puas (P) 4 

Cukup Puas (CS) 3 

Tidak Puas (TP) 2 

Sangat Tidak Puas (STP) 1 

 

1. Pengukuran Kinerja Perspektif Keuangan 

Pada perspektif keuangan PT.BPR Talawi Sakato dianalisis menggunakan 

rasio keuangan yang meliputi ROA, ROE, TATO, dan GPM. Untuk mengukur 

kinerja keuangan PT. BPR Talawi Sakato dilakukan dengan cara mengukur 

peningkatan penjualan yang dijelaskan secara deskriptif dengan indikasi 

peningkatan atau penurunan jumlah pelayanan jasa selama waktu penilaian 

dengan kriteria penilaian sebagai berikut. 

No. Nilai Tingkat Persentase Pedoman 

1 5 >87,50 Sangat Baik 

2 4 75,10-87,49 Baik 

3 3 62,60-75,00 Biasa Saja 

4 2 50,10-62,50 Kurang Baik 

5 1 <50 Tidak Baik 

Sumber: Vinven Gaspert (2005,h.276) 

2. Pengukuran Kinerja Perspektif Proses Bisnis Internal 

a. Menghitung proses operasi dengan rumus: 

𝐴𝐸𝑇𝑅
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
× 100% 
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Rasio AETR digunakan untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas serta 

ketepatan waktu proses transaksi yang dilakukan bank. Menurut Rangkuti 

(2011, h.105) standar AETR ditentukan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Keterangan Standar AETR 

Kriteria Keterangan 

ROA > 1,5% Sangat baik 

 Baik %1,5ا≥اROAا>ا1,25%

 Cukup baik %1,25ا≥اROAا>ا0,5%

 Tidak baik %0,5ا≥اROAا>ا0%

ROA0ا≥ا% Sangat tidak baik 

 

3. Pengukuran Kinerja Perspektif Pelanggan 

a. Menghitung Tingkat Kepuasan Nasabah 

Tingkat kepuasan nasabah dapat diketahui melalui menentukan bobot 

jawaban responden dan menentukan rata-rata skor jawaban (Peter dan 

Olson 2013, h.138). 

4. Pengukuran Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

a. Menghitung tingkat kepuasan karyawan menggunakan analisis 

menentukan bobot jawaban responden dan menentukan rata-rata skor 

jawaban (Peter dan Olson 2013, h.138). 



 

71 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini, 

diperoleh kesimpulan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Talawi Sakato menerapkan 

pengukuran kinerja dengan pendekatan balanced scorecard secara keseluruhan 

baru pada beberapa unsur. Dari beberapa unsur yang menggunakan metode 

balance scorecard diperoleh hasil yang cukup baik dalam penerapannya. Berikut 

rincian hasil penerapan metode balance scorecard pada empat perspektif.  

1. Perspektif Keuangan 

Rasio keuangan yang digunakan adalah ROA, BOPO, dan LDR. Hasil 

penelitian perspektif keuangan kurang baik, hal ini dikarenakan terjadinya 

penurunan rasio ROA sebanyak 50% sehingga akan berdampak pada laba 

bersih, peningkatan BOPO sebanyak 3,52% akibat hasil pendapatan 

operasional  mengalami penurunan dan beban operasional tidak 

mengalami perubahan signifikan, peningkatan LDR sebanyak 9,80% 

akibat peningkatan kredit terhadap penurunan nilai. 

2. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif bisnis internal hasilnya cukup baik hal ini dikarenakan adanya 

peningkatan rasio AETR sebesar 1,87% karena adanya penurunan 

pendapatan terhadap biaya administrasi. Peningkatan bisnis internal 

bertujuan untuk meningkatkan layanan jasa purna jual dan memberikan 



72 
 

 
 
 

tambahan manfaat kepada nasabah agar tetap mempunyai loyalitas 

terhadap PT BPR Talawi Sakato. 

3. Perspektif Pelanggan 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan dan profitabilitas konsumen dinilai 

dengan melakukan survey mengenai tingkat kepuasan nasabah dengan 

menggunakan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 

hal kepuasan pelanggan PT BPR Talawi Sakato memperoleh hasil cukup 

baik, hal ini dikarenakan rata-rata jawaban responden bernilai 3 atau 

berada dalam kategori cukup puas. 

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran  

Hasil dari penelitian memperoleh bahwa rata-rata jawaban dari kuesioner 

yang disebar adalah bernilai empat atau berada dalam kategori puas. Hal 

ini berarti PT BPR Talawi Sakato berhasil dalam mengukur tingkat 

pelatihan karyawan. 

5.2 Saran 

Sebaiknya Bank Perkreditan Rakyat Talawi Sakato lebih memerhatikan 

dalam pengukuran kinerja perusahaan dengan balanced scorecard, agar 

keberhasilan operasi perusahaan dapat berjalan sesuai dan tidak terdapat 

penurunan dalam penilaian kineija perusahaan. Selain itu diharapkan agar pihak 

Bank Perkreditan Rakyat Talawi Sakato dapat meningkatkan laba perusahaan 

dengan cara lebih memerhatikan proses bisnis intemal yang berupa peningkatan 

kualitas layanan. 
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Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat Talawi Sakato masih memerlukan 

beberapa perbaikan di berbagai bidang, mulai dari perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis intemal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Pada perspektif pelanggan hasil dari kuesioner kepuasan pelanggan diharapkan 

Bank Perkreditan Rakyat Talawi Sakato harus membuat peraturan para nasabah 

atau pelanggan wajib mengisi kuesioner kepuasan pelanggan agar perusahaan 

lebih tau nilai kepuasan pelanggan agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaannya. Selain itu, yang diharapkan Bank Perkreditan Rakyat Talawi 

Sakato juga memerhatikan waktu pembuatan agar lebih memuaskan pelanggan 

dan meningkatkan kinerja perusahaan. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada program S-1 Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi dan Sosial, UIN Suska Riau. Maka yang bersangkutan dibawah 

ini: 

 

Nama  : Nevon Ilhamzah 

NIM  : 11573103098 

Jurusan : S-1 Akuntansi 

 

Dengan ini melakukan penelitianا denganا judulا “ANALISIS KINERJA 

BANK PERKREDITAN RAKYAT TALAWI SAKATO DENGAN 

PENDEKATAN BALANCE SCORECARD”. Sehubungan dengan hal tersebut, 

saya mengharapkan kesediaan bapak/ ibu/ saudara untuk mengisi kuisioner ini 

sesuai dengan kondisi dan pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara yang sesungguhnya. 

Data-data ini saya kumpulkan semata-mata untuk tujuan akademis, dan sesuai 

kode etik penelitian, serta kerahasiaan data terjamin. 

 

Petunjuk pengisian kuesioner: 

1. Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tanda () pada salah satu 

kolom yang sesuai. 

2. Jawaban yang tersedia berupa angka dengan skala 1-5 yang berarti: 

a. Sangat Puas (SP) 

b. Puas (P) 

c. Cukup Puas (CP) 

d. Tidak Puas (TP) 

e. Sangat Tidak Puas (STP) 

 

 

PERNYATAAN DIISI PELANGGAN 

 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Pendidikan : 

 

 

  



 

 

 
 
 

No Keterangan STP TP CP P SP 

Perpektif Pelanggan 1 2 3 4 5 

1 

Apakah anda puas dengan seluruh 

produk yang ditawarkan Bank 

Perkreditan Rakyat Talawi Sakato? 

  

 

  

2 

Apakah anda puas dengan kualitas 

produk yang ditawarkan Bank 

Perkreditan Rakyat Talawi Sakato? 

  

 

  

3 

Apakah anda puas dengan inovasi 

produk yang diberikan Bank Perkreditan 

Rakyat Talawi Sakato? 

  

 

  

4 

Apakah anda puas dengan kemudahan 

transaksi Bank Perkreditan Rakyat 

Talawi Sakato? 

  

 

  

5 

Apakah anda puas dengan kinerja 

karyawan Bank Perkreditan Rakyat 

Talawi Sakato? 

  

 

  

6 

Apakah anda puas dengan citra Bank 

Perkreditan Rakyat Talawi Sakato yang 

tergolong Baik? 

  

 

  

7 

Apakah anda puas dengan prosedur 

pelayanan Bank Perkreditan Rakyat 

Talawi Sakato? 

  

 

  

8 

Apakah anda puas menjalin hubungan 

kerja dengan Bank Perkreditan Rakyat 

Talawi Sakato? 

  

 

  

9 

Apakah anda puas dengan informasi 

yang diberikan karyawan kepada 

pelanggan setiap saat? 

  

 

  

10 

Apakah anda puas menggunakan 

produk/jasa Bank Perkreditan Rakyat 

Talawi Sakato? 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada program S-1 Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi dan Sosial, UIN Suska Riau. Maka yang bersangkutan dibawah 

ini: 

 

Nama  : Nevon Ilhamzah 

NIM  : 11573103098 

Jurusan : S-1 Akuntansi 

 

Denganا iniا melakukanا penelitianا denganا judulا “ANALISIS KINERJA 

BANK PERKREDITAN RAKYAT TALAWI SAKATO DENGAN 

PENDEKATAN BALANCE SCORECARD. Sehubungan dengan hal tersebut, 

saya mengharapkan kesediaan bapak/ ibu/ saudara untuk mengisi kuisioner ini 

sesuai dengan kondisi dan pendapat Bapak/ Ibu/ Saudara yang sesungguhnya. 

Data-data ini saya kumpulkan semata-mata untuk tujuan akademis, dan sesuai 

kode etik penelitian, serta kerahasiaan data terjamin. 

 

Petunjuk pengisian kuesioner: 

3. Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tanda () pada salah satu 

kolom yang sesuai. 

4. Jawaban yang tersedia berupa angka dengan skala 1-5 yang berarti: 

a. Sangat Puas (SP) 

b. Puas (P) 

c. Cukup Puas (CP) 

d. Tidak Puas (TP) 

e. Sangat Tidak Puas (STP) 

 

 

PERNYATAAN DIISI KARYAWAN 

 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Pendidikan : 

Lama Bekerja :  

 

  



 

 

 
 
 

No Keterangan STP TP CP P SP 

Perpektif Proses Bisnis Internal 1 2 3 4 5 

1 

Apakah anda puas dengan kuantitas 

kerja yang diberikan Bank Perkreditan 

Rakyat Talawi Sakato kepada anda 

sudah sesuai dengan kemampuan yang 

anda miliki? 

  

 

  

2 

Apakah anda puas dengan proses operasi 

Bank Perkreditan Rakyat Talawi Sakato 

dengan teknologi sekarang? 

  

 

  

3 

Apakah anda puas dengan standar 

kualitas kerja yang telah ditetapkan oleh 

Bank Perkreditan Rakyat Talawi Sakato 

kepada anda? 

  

 

  

4 

Apakah anda puas dengan jumlah 

karyawan Bank Perkreditan Rakyat 

Talawi Sakato yang terus meningkat? 

  

 

  

5 

Apakah anda puas dengan upgrading 

jabatan Bank Perkreditan Rakyat Talawi 

Sakato? 

  

 

  

6 

Apakah anda puas dengan gaji yang 

diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat 

Talawi Sakato? 

  

 

  

7 
Apakah anda puas dengan lingkungan 

kerja yang kondusif? 
  

 
  

8 
Apakah anda puas dengan jam kerja 

produktif yang sudah ideal? 
  

 
  

9 
Apakah anda puas dengan insentif yang 

diberikan kepada karyawan berprestasi? 
  

 
  

10 

Apakah anda puas dengan fasilitas yang 

diberikan Bank Perkreditan Rakyat 

Talawi Sakato kepada karyawan? 

  

 

  

11 

Apakah anda puas dengan kemudahan 

karyawan untuk mengakses informasi 

pelanggan? 

  

 

  

12 

Apakah anda puas dengan kemudahan 

karyawan untuk mengakses informasi 

yang terdapat dalam perusahaan? 

  

 

  

13 
Apakah anda puas dengan keterlibatan 

karyawan dalam mengambil keputusan? 
  

 
  

14 
Apakah anda puas menjalin hubungan 

baik dengan pimpinan dan rekan kerja? 
  

 
  

  



 

 

 
 
 

TABULASI DATA JAWABAN RESPONDEN KEPUASAN PELANGGAN 

Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Rata-Rata 

1 2 2 1 4 2 2 4 2 2 2 2 

2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 

4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 

5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 

8 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 

10 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 

11 3 4 4 2 3 1 4 3 4 4 3 

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

13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

14 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 

15 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 

16 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 2 

17 1 1 1 1 4 4 4 3 1 1 2 

18 2 1 1 1 4 4 4 4 1 1 2 

19 2 2 1 1 3 3 4 3 1 1 2 

20 2 1 1 1 3 3 3 3 4 4 3 

21 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 

22 4 4 4 4 2 1 1 1 4 4 3 

23 3 3 3 3 1 1 1 1 4 3 2 

24 3 4 4 3 1 1 1 1 2 2 2 

25 3 3 3 4 1 4 1 4 2 3 3 

26 3 3 3 3 2 1 1 1 4 4 3 

27 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 

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

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

30 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 

31 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

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

33 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 

34 3 4 3 4 4 3 2 1 2 1 3 

35 3 4 1 4 4 1 2 1 2 1 2 

36 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 2 

37 4 3 2 4 4 1 1 4 1 1 3 



 

 

 
 
 

38 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 

40 2 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

41 1 4 4 1 2 1 2 1 1 1 2 

42 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

43 2 3 4 1 1 4 1 1 1 1 2 

44 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 

45 3 4 3 4 4 4 3 4 1 2 3 

46 4 4 2 4 3 4 3 3 3 1 3 

47 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 

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

49 3 4 2 4 4 4 3 4 3 1 3 

50 2 1 1 1 2 3 3 3 4 4 2 

51 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 

52 4 4 4 3 2 1 1 1 4 4 3 

53 3 3 3 3 1 1 1 1 4 3 2 

54 3 4 3 3 1 1 1 1 2 2 2 

55 3 3 3 4 1 4 1 4 2 3 3 

56 3 3 3 3 2 1 1 1 4 4 3 

57 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 

58 4 4 4 2 2 3 2 3 4 4 3 

59 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 

60 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 

61 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

62 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 3 

63 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 

64 3 4 3 4 2 3 2 1 2 1 3 

65 4 3 2 4 4 1 1 4 1 1 3 

66 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 

67 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 

68 2 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

69 1 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 

70 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

71 2 3 2 1 1 4 1 1 1 1 2 

72 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 

73 3 2 3 4 4 4 3 4 1 2 3 

74 4 2 2 4 3 4 3 3 3 1 3 

75 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

76 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 3 



 

 

 
 
 

77 2 4 3 2 4 4 2 4 3 3 3 

78 3 4 3 4 2 3 2 1 2 1 3 

79 4 3 2 4 4 1 1 4 1 1 3 

80 2 3 2 4 2 3 2 4 4 4 3 

81 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 

82 2 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

83 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 

84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

85 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

86 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 

87 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

88 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 

89 2 2 3 4 2 2 4 2 2 4 3 

90 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 

91 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

92 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

93 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

95 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

96 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 3 

97 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 

98 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 

99 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

100 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Rata-Rata 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

  



 

 

 
 
 

TABULASI DATA JAWABAN RESPONDEN KEPUASAN KARYAWAN 

Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

1 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 

2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

3 5 4 3 3 3 4 P 5 4 4 5 4 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 

7 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 

8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 3 3 3 3 

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

Rata-Rata 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

 

 

 

 

 

 


