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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Berkaitan dengan topik kajian yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

pembanding. Penelitian yang dilakukan oleh M. Toha Zainal tahun 2006 

yang meneliti pada PT. Madura Prima Interna. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan menurut pendekatan 

Balanced Scorecard dapat disimpulkan sebagai berikut :  

PT. Madura Prima Interna, merupakan perusahaan yang memiliki 

kinerja yang baik pada tahun 2001-2003 ditinjau dari pendekatan Balanced 

Scorecard. Hal ini terlihat dari perspektif keuanga perusahaan yang 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk perspektif pelanggan kinerja 

perusahaan juga termasuk dalam kategori baik. Perspektif proses bisnis 

internal termasuk dalam kategori baik. Sedangkan perspektif belajar dan 

berkembang dikatagorikan baik. 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Perusahaan 

Menurut Mulyadi (2007:419), penilaian kinerja adalah sebagai 

penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, stamdar dan kinerja yang 

telah di tetapkan sebelumnya.  
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Pengukuran kinerja dibutuhkan suatu penilaian kinerja yang dapat 

digunakan menjadi landasan untuk mendesain sistem penghargaan agar 

personal menghasilkan kinerjanya yang sejalan dengan kinerja yang 

diharapkan oleh organisai. 

2. Analisis Balanced Scorecard 

Kaplan dan Norton (2000:7) menyatakan bahwa model Balanced 

Scorecard mengukur kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 

empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis intemal serta perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan, untuk perngukuranya dapat dilihat pada gambar 1.1 

Keuangan 

 

Pelanggan 

 

Proses Bisnis Internal 

 

Pembelajaran dan  

Pertumbuhan 

 

 

 

 

Gambar 1.1:Pola Pemikiran Balanced Scorecard 

Sumber: Robert S. Kaplan dan David P. Norton, Balanced Scorecard; 

Menerapkan Strategi Menjadi Aksi 2000:28. 
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Adapun pola pemikiran yang mendasar dari konsep Balanced 

Scorecard dapat diilustrasikan pada Gambar 1.1. Berdasarkan Gambar 

1.1 dapat dijelaskan bahwa tahap pertama pengukuran adalah ROCE 

yang merupakan ukuran scorecard dalam perspektif keuangan. Faktor 

pendorong ukuran ini dapat berupa pembelian ulang dan penjualan, 

kepada pelanggan yang lebih luas dari yang ada saat ini, sebagai suatu 

hasil yang terjadi karena tingginya loyalitas pelanggan. Usaha 

perusahaan untuk meningkatkan ketepatan waktu penyerahan barang 

diharapkan dapat menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. 

Loyalitas pelanggan dan penyerahan barang tepat waktu 

merupakan dua faktor dalam perspektif pelanggan. Untuk memperbaiki 

waktu penyampaian, perusahaan harus mampu memperpendek waktu 

siklus proses produksi dan meningkatkan kualitas melalui proses intemal. 

Proses bisnis internal dapat dbapai secara optimal apabila perusahaan 

mengadakan pelatihan terhadap perbaikan tingkat keahlian para pekerja 

operasional pada suatu perusahaan. 

Perubahan lingkungan usaha dari persaingan industri ke persaingan 

informasi membawa dampak yang sangat besar terhadap misi dan strategi 

perusahaan.  

3.  Perspektif dan Pengukuran dalam Bolanced Scorecard 

Kaplan dan Norton (2000:22) menyatakan Balanced Scorecard 

menterjemahakan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran, 

yang tersusun ke dalam empat perspektif yang meliputi : 
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a) Perspektif Keuangan 

Perspektif keuangan dalam Balanced Scorecard tetap menjadi 

perhatian utama, karena keuangan merupakan - suatu ikhtisar dari 

konsekuensi ekonomi yang terjadi, yang disebabkan oleh keputusan dan 

tindakan ekonomi yang diambil. Pengukuran kinerja keuangan 

menunjukkan apakah perencanaan, implementasi dan pelaksanaan dari 

strategi memberikan perbaikan yang mendasar. Perbaikan ini tercermin 

dalam sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang 

terukur baik yang terbentuk Gross Operating Income, ROI (Return On 

Investment) bahkan EVA (Economic Value Added). 

Tujuan keuangan menggambarkan tujuan jangka panjang 

perusahaan, sebagai contoh pengembalian modal investasi yang tinggi 

dari setiap unit bisnis. Balanced scorecard dapat membuat tujuan 

keuangan menjadi eksplisit, dan dapat disesuaikan untuk setiap unit 

bisnis dalam berbagai tahap pertumbuhan dan siklus hidup yang berbeda. 

Sasaran keuangan sangat berbeda ditiap-tiap tahapan dan siklus 

kehidupan bisnis. Kaplan (2000: 42) mengidentifikasikan menjadi tiga 

tahapan berikut : 

1).  Pertumbuhan (Growth) 

Pertumbuhan adalah tahapan pertama dan merupakan tahap awal 

dari siklus hidup perusahaan. Pada tahap ini perusahaan 

menghasilkan produk dan jasa yang potensi untuk berkembang. 

Tolok ukur keuangan yang digunakan pada tahap ini antara lain 
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tingkat pertumbuhan pandapatan dari penjualan (Growth Revenue 

On Sales) dan tingkat pertumbuhan penj ualan diberbagai pasar 

sasaran. 

2). Bertahan (Sustain Stage) 

Pada tahap ini perusahaan masih melakukan investasi dan 

reinvestasi yang diharapkan mampu menghasilkan pengembalian 

modal yang cukup tinggi dan pada kondisi ini diharapkan 

perusahaan mampu mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki 

dan secara bertahap tumbuh dari tahun ke tahun. Proyek investasi 

akan lebih diarahkan untuk mengatasi berbagai kemacetan, 

perluasan kapasitas, dan peningkatan aktivitas perbaikan yang 

berkelanjutan. Peruahaan pada tahap ini akan menetapkan tujuan 

finansial yang terkait dengan profitabilitas sehingga rumusan 

strategi yang diimplementasikan menekankan pada 

mempertahankan pangsa pasar, dan reinvestasi yang memberikan 

pengembalian yang optimal. Tolak ukur keuangan yang digunakan 

antara lain tingkat pengembalian investasi (Return On Investment), 

laba operasi dan margin kotor. 

3). Menuai (Harvest) 

Pada tahap ini perusahaan tidak lagi melakukan investasi lebih jauh 

kecuali hanya untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Tujuan 

utama tahap ini adalah memaksimalkan arus kas yang masuk ke 

perusahaan. Tolok ukur yang digunakan antara lain besarnya arus 
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kas yang masuk dari kegiatan operasi perusahaan dan tingkat 

penurunan kebutuhan modal kerja. 

b) Perspektif Pelanggan 

Pelanggan merupakan sumber pendapatan perusahaan yang 

merupakan salah satu komponen dari sasaran keuangan perusahaan. 

Perspektif pelanggan memungkinkan perusahaan melakukan identifikasi 

dan pengukuran secara eksplisit, proposisi nilai yang akan diberikan 

kepada pelanggan dan pasar sasaran. Suatu produk akan semakin bernilai 

apabila kinedanya semakin mendekati atau bahkan melebihi dari apa 

yang diharapkan dan dipersepsikan konsumen. 

Menurut Kaplan (2000:59) kelompok pengukuran dalam perspektif 

pelanggan Core Measurement Group yang meliputi : 

1). Pangsa pasar (market share) 

2). Akuisisi pelanggan (customer acquisition) 

3). Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 

4). Retensi pelanggan (customer retention) 

5). Profitabilitas Pelanggan (customer profitability)  

 

 

 

 

Gambar 1.2 : Pengukuran Inti dalam Perspektif Pelanggan. 

Sumber : Robert S. Kaplan dan David P. Norton, Balanced 

Scorecard ; Menerapkan Strategi Menjadi Aksi, 2000:60. 
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Kelima ukuran dalam kelompok inti dapat diilustrasikan pada 

Gambar 1.2. Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dijelaskan bahwa tidak 

berubahnya jumlah pelanggan lama dan bertambahnya pelanggan baru 

diperoleh dari pelanggan yang merasa puas oleh perusahaan melalui 

produknya. Hal ini mendorong pangsa pasar untuk terus meningkat. 

Ketika kepuasan pelanggan meningkat, ini berarti keuntungan 

perusahaan akan meningkat pula. 

c) Perspektif Proses Bisnis Internal 

Untuk mengukur kepuasan pelanggan maka tolak ukurnya harus 

diterjemahkan dalam ukuran perspektif bisnis intemal perusahaan dalam 

memenuhi harapan pelanggan. Kinerja perusahaan dalam perspektif 

pelanggan diturunkan dari proses, pengambilan keputusan dan tindakan 

yang dilakukan dalam organisasi. Balanced Scorecard menghendaki 

manajer untuk memusatkan perhatian pada aktivitas serta proses bisnis 

yang membawa pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan. Aktivitas 

dalam proses bisnis dipengaruhi oleh faktor siklus waktu, kualitas, 

produktivitas dan biaya, oleh karena itu manajer harus memanfaatkan 

tolak ukur yang mempengaruhi tindaka-tindakan karyawan, karena 

sebagian besar tindakan berlangsung pada tinggkat departernen dan 

bengkel kerja, maka tolak ukur tersebut harus dipisahkan dan dijabarkan 

lebih lanjut dalam sebuah tolak ukur lokal. 
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Dalam pendekatan Balanced Scorecard pengukuran perspektif 

proses bisnis internal secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahap 

(Kaplan;2000:83) yaitu: 

1).  Proses Inovasi 

Dalam proses inovasi, unit bisnis meneliti kebutuhan 

pelanggan yang sedang berkembang atau yang masih tersembunyi, 

dan kemudian menciptakan produk atau jasa yang akan memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

2).  Proses Operasi 

Proses operasi mencerminkan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan yang dimulai sejak adanya penerimaan pesanan 

pelanggan sampai dengan penyampaian produk ataujasa kepada 

pelanggan. 

3).  Layanan Purna Jual 

Proses purna jual merupakan aktivitas penciptaan nilai 

pada pelanggan atas penggunaan produk atau jasa perusahaan yang 

telah ditawarkan. 

d) Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Tujuan yang ditetapkan dalam perspektif keuangan, pelanggan, dan 

proses bisnis internal mengidentifikasikan apa yang harus dikuasai oleh 

perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang istimewa. Tujuan dalam 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong 
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dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam tiga perspektif scorecard 

yang pertama. 

Balanced Scorecard menekankan pentingnya investasi untuk 

kepentingan masa depan, dalam perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan ada tiga kategori utama yang harus diperhatikan (Kaplan; 

2000:110), yaitu: 

1). Kapabilitas Pekerja 

Dalam kapabilitas pekerja ada tiga kelompok pengukuran 

kinerja utama, yaitu: 

(a).  Kepuasan Pekerja 

(b). Retensi Pekerja 

(c).  Produktivitas Pekerja 

2). Kapabilitas Sistem Informasi 

Tolok ukur kapabilitas sistem informasi antaru lain meliputi 

tingkat ketepatan informasi, dan jangka waktu dalam 

memperoleh informasi. 

3).  Motivasi, Pemberdayaan, dan Keselarasan 

Salah satu tolok ukurnya adalah absentensi. 

4. Keunggulan dan Kelemahan Pendekatan Balanced Scorecard 

Adanya kontroversi mengenai kurang sempurnanya alat ukur 

tradisional yang terlalu menekankan pada pengukuran keuangan saja dalam 

menilai kinerja sebuah perusahaan, merupakan solusi dipergunakannya 

Balanced Scorecard dalam menilai kinerja sebuah perusahaan. 
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Adapun keunggulan Balanced Scorecard dibandingkan dengan 

pengukuran kinerja tradisional (Mulyadi; 2005:11), adalah: 

a. Komprehensif, pengukuran dengan metode BSC ini jauh lebih 

komprehensif apabila dibandingkan dengan metode konvensional 

karena dengan metode BSC ini para eksekutif perusahaan menyadari 

bahwa bahwa perspektif keuangan sesungguhnya merupakan hasil 

dari 3 perspektif lainnya yaitu customer, proses bisnis, dan 

pembelajaran pertumbuhan bukan hanya perspektif keuangan. 

b. Koheren, koheren adalah adanya hubungan sebab akibat sehingga 

dalam BSC dapat disimpulkan semua sasaran strategik yang terjadi 

di perusahaan harus bisa dijelaskan. 

c. Berimbang, keseimbangan dalan balanced scorecard juga tercermin 

dengan selarasnya scorecard personal staff dengan scorecard 

perusahaan sehingga setiapa persoal yang ada di dalam perusahaan 

bertanggungjawab untuk memajukan perusahaan. 

d. Terukur, Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur 

adalah adanya kenyakinan bahwa 'if we can measure it, we can 

manage it, if we can manage it, we can achieve it'. Sasaran strategi 

yang sulit diukur sepertinya pada perspektif customer, proses bisnis/ 

internal serta pembelajaran dan pertumbuhan dengan mengggunakan 

balanced scorecard dapat dikelola sehingga dapat diwujudkan. 

Sebagai konsep penilaian yang masih baru, masih banyak 

permasalahan-permasalahan yang belum dapat dipecahkan dengan 
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Balanced Scorecard, metode ini memiliki beberapa kelemahan. Menurut 

Anthony dan Govindarajan dalam (Tjahjono; 2004:41-42) kelemahan 

tersebut meliputi : 

1) Hubungan antara pengukuran dan hasil nonfinansial yang relative 

sedikit. Atau dapat dikatakan tidak ada jaminan bahwa tingkat 

keuntungan di masa yang akan datang dapat dicapai dengan 

mengikuti target yang ada dalam area nonfinansial. 

2) Pada akhirnya tetap menekankan pada aspek keuangan walaupun 

aspek lain dipertimbangkan dalam proses pengukuran, tetapi 

seringkali aspek keuangan menjadi tolok ukur utama. 

3) Tidak adanya mekanisme untuk melakukan perbaikan. Dalam 

Balanced Scorecard tidak dilakukan pembahasan bagaimana 

mekanisme untuk melakukan perbaikan. 

4) Pengukurannya tidak up-to-date. Pengukuran Balanced Scorecard 

seperti umumnya pengukuran berbasis data histories yang relative 

kurang fleksibel terhadap perubahan. 

5) Terlalu banyak kriteria pengukur, sehingga pengukuran menjadi 

semakin kompleks. 

6) Kesulitan dalam menetapkan trade-off antara pengukuran finansial 

dan non finansial. Dalam praktek sering terjadi hal tersebut 

sehingga manajemen dalam melakukan penyusunan harus 

melakukan berbagai pertimbangan dan adjustment. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dari teori 

yang telah dibahas, maka dapat disusun kerangka pikir yang 

menggambarkan tentang analisis penilaian kinerja keuangan perusahaan 

CV Indojaya Pratama dengan menggunakan metode Balanced 

Scorecard (BSC) yang meliputi perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan dapat dilihat pada gambar 1.3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 : Kerangka Pikir 

Metode balanced scorecard menggabungkan beberapa aspek yang 

dapat menunjukkan kunci-kunci keberhasilan ataupun kegagalan 

manajemen dalam menjalankan fungsinya yang meliputi perspektif 
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keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.  

Penelitian ini menjelaskan bahwa pengukuran kinerja perusahaan 

dengan metode balanced scorecard diperlukan data laporan keuangan, yaitu 

berupa neraca dan laporan laba rugi. Selain data laporan keuangan 

diperlukan pula data jumlah pelanggan, jumlah order, komplain dari 

pelanggan, data kapasitas mesin, data karyawan, serta absensi karyawan. 

Dari perspektif keuangan diukur dengan ROI, profit margin on sales, 

growth rate in sales. Perspektif pelanggan menggunakan customer 

retention, number of new customer, number of complain sebagai variabel 

pengukurannya. Perspektif bisnis internal diukur dengan yield rate dan idle 

capacity. Sedangkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diukur 

dengan employee productivity, employee turn over, dan absenteeism. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan metode balanced scorecard 

dapat diketahui kinerja perusahaan dikatakan meningkat ataupun menurun. 

 

 

 

 

 

 


