
 
 

6 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian tentang Balanced Scorecard telah dilakukan pada 

beberapa perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan. Penelitan tersebut 

memaparkan bahwa pengukuran kinerja menggunakan Balanced Scorecard 

dinilai lebih akurat, karena tidak hanya kinerja keuangan saja yang diukur, tetapi 

juga kinerja non keuangan. Beberapa penelitian terdahulu mengenai Balanced 

Scorecard dan pengukuran kinerja perusahaan pada perusahaan farmasi:  

a. Wahyuni (2011), dalam penelitiannya “Analisis Balanced Scorecard Sebagai 

Alat Pengukuran Kinerja Pada PT Semen Bosowa Maros” menyebutkan 

bahwa:  

Perspektif keuangan, rasio ROA mengalami peningkatan, sedangkan rasio 

ROE yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Untuk TATO mengalami 

fluktuatif setiap tahunnya, dan Profit Margin mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. 

Perspektif konsumen, customer retention yang mengalami kenaikan terus 

menerus tiap tahunnya. Sedangkan number of complain dan customer 

acquisition tiap tahunnya mengalami penurunan. 

Perspektif proses bisnis internal, MEC yang mengalami kenaikan tiap 

tahunnya. Meskipun pada tahun 2010, MEC mengalami penurunan yang 

relatif kecil dari tahun 2009.



7 
 

 
 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yang diukur melalui Employee 

training programme cenderung mengalami kenaikan, sedangkan untuk 

tingkat absen karyawan cenderung menurun setiap tahunnya. 

b. Pusposuharto, et al (2009), penelitiannya “Penggunaan Balanced Scorecard 

Dalam Strategic Management  Jamu Puspo” menyebutkan bahwa : 

Perspektif keuangan, kondisi perusahaan pada saat ini masih merugi dengan 

tingkat kenaikan penjualan  yang masih rendah dan komponen biaya yang 

masih cukup tinggi. Adanya usaha dari manajemen untuk meningkatkan 

penjualan dan melakukan penghematan biaya, akan tetapi hasilnya masih 

belum dapat dirasakan. 

Perspektif pelanggan, Perusahaan masih mengalami kegagalan dalam 

memenuhi kepuasan    pelanggan yang disebabkan oleh  kualitas produk yang 

masih belum stabil, ketersediaan produk dipasar yang pada saat ini masih 

menjadi hambatan besar serta belum professionalnya pegawai di lapangan 

sebagai ujung tombak didalam memasarkan produk. Pasar-pasar yang 

potensial di dalam dan luar negeri yang masih belum tegarap juga menjadi 

kendala bagi perusahaan. Hal ini diakibatkan oleh belum terfokusnya pasar 

yang akan dituju dan segmentasi dari pasar itu sendiri.  

Perspektif Bisnis Internal, tingkat utilisasi dari mesin-mesin pabrik yang 

sangat rendah dan belum optimum (+/- 40 % dari kapasitas produksi ). Jumlah 

produk cacat yang dihasilkan masih cukup tinggi, perputaran persediaan yang 

sangat lambat  yang sangat membebani perusahaan, serta belum adanya suatu 

usaha untuk meninjau kembali bisnis proses yang ada dalam Divisi Produksi. 
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Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan, berdasarkan hasil kuesioner untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan karyawan mengenai tujuan perusahaan, 

ternyata cukup banyak pegawai yang mengetahui secara jelas tujuan dari 

perusahaan. Bahkan dari kelompok yang telah bekerja antara 3 sampai 5 

tahun menunjukan persentase angka yang cukup tinggi yaitu 24% dan bagi 

yang bekerja 1 sampai 3 tahun menunjukkan persentase angka sampai dengan 

18%.     

c. Putri (2008), dalam penelitiannya “Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Dengan Konsep Balanced Scorecard Studi Kasus Pada PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Cabang Solo”  menyebutkan bahwa:  

Perspektif Keuangan, pencapaian ROI dan rasio operasi telah mampu 

melampaui target yang telah ditetapkan perusahaan, namun nilai profit 

margin masih berada di bawah target. 

Perspektif Pelanggan, pencapaian market share perusahaan dari tahun 2005 

s/d 2007 masih belum mampu mecapai target yang telah ditetapkan. Untuk 

pencapaian profitabilitas konsumen juga masih berada di bawah dari target 

per tahunnya, namun tingkat kepuasan konsumen telah mampu  melampaui  

target. 

Perspektif Bisnis Internal, terdapat dua ukuran hasil yang sudah mampu 

mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu proses operasi dan inovasi 

produk. 

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran ketiga ukuran hasilnya telah 

mengalami peningkatan baik itu produktivitas karyawan, retansi karyawan, 
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maupun kepuasan karyawan sudah melampaui dari target yang telah 

ditetapkan. 

d. Wibowo (2013), dalam penelitiannya “Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Antara Perusahaan Farmasi Milik Pemerintah (BUMN) Dengan 

Perusahaan Farmasi Swasta Di Bursa Efek Indonesia”  menyebutkan bahwa:  

Variabel  Curent ratio, Quick ratio, Debt to total asset, Debt to  equity, Gross 

profit margin, Operating profit margin, Return on investment, Return on 

equity, Total asset turnover, inventory turnover, dan Price book  value 

menunjukkan perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan farmasi milik 

pemerintah (BUMN) dengan perusahaan farmasi swasta yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini disebabkan masing-masing variable 

menghasilkan nilai probabilitas  lebih kecil dari α = 0,05. 

Variabel Net profit margin, dan Price earning ratio tidak menunjukkan adanya 

perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan farmasi milik pemerintah 

(BUMN) dengan perusahaan farmasi swasta yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Hal ini disebabkan masing-masing variable menghasilkan 

nilai probabilitas lebih besar dari α = 0,05. 

Nilai variabel  Curent ratio, Quick ratio, Debt to total asset, Debt to  equity, 

Gross profit margin, Operating profit margin, Return on investment, Return 

on equity, Total asset turnover, inventory turnover, dan Price book  value 

milik perusahaan farmasi swasta lebih bagus dibandingkan dengan 

perusahaan milik pemerintah (BUMN). Sedangkan nilai variable Price 
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Earning Ratio dan Net Profit Margin milik perusahaan farmasi swasta kurang 

bagus dibandingkan dengan perusahaan farmasi milik pemerintah (BUMN). 

e. Futdiyanti, dkk (2007), dalam penelitiannya “Evaluasi Kinerja Suatu Apotek 

X Di Yogyakarta Dengan Pendekatan Balanced Scorecard” menyebutkan 

bahwa:  

Perspektif keuangan, menunjukkan bahwa ROI Apotek X pada tahun 2003- 

2005 berada dibawah rata-rata (1,45.%, 0% dan 0.%). Net Profit Margin 

untuk apotek X (0,80.%, 0.% dan 0.%). Nilai Turn Over Ratio untuk Apotek 

X (4,86 x, 4,48 x dan 3,85 x).  

Perspektif pelanggan, menunjukkan bahwa customer merasa puas namun 

jumlah konsumen pembeli obat dengan resep mengalami penurunan.  

Perspektif bisnis internal, menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan obat 

86,21.%, rata-rata waktu penyediaan obat racikan 16,97 menit dan non 

racikan 4,78 menit, kelengkapan komponen informasi obat belum sesuai 

dengan standar Kepmenkes No.1027/MENKES/SK/ IX/2004, identifikasi 

Drug Related Problems : dosis kurang 29.%, dosis berlebih 7.%, interaksi 

obat 64.%. 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, menunjukkan bahwa semangat 

kerja dan produktifitas karyawan tinggi. 

f. Septiani (2013), dalam penelitiannya “Penerapan Balanced Scorecard 

Sebagai  Suatu Sistem Pengukuran Kinerja Pada Rumah Sakit Awal Bros 

Makassar”  menyebutkan bahwa: 
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Perspektif keuangan terlihat ROI yang dicapai belum optimal, sedangkan 

TATO sudah dianggap sesuai dengan standar dan efisiensi penggunaan biaya 

operasional belum efisien.  

Perspektif customer and stakeholder dimana pelayanan medis yang dilakukan 

sudah mampu memberikan kepusan pasien dan selain itu citra rumah sakit 

sudah dianggap baik.  

Perspektif proses bisnis internal dimana tenaga medis memiliki jenjang 

pendidikan dokter spesialis dan tenaga non medis memiliki jenjang 

pendidikan D3. Selanjutnya dilihat dari sistem pelayanan terpadu, rata-rata 

sudah menggunakan sistem berbasis komputerisasi, serta pemanfaatan 

fasilitas sudah tergolong baik.  

Pada perspektif learning and training index dianggap masih rendah dari yang 

distandarkan. Pada perspektif employee and organization capacity yang 

menunjukkan bahwa dilihat dari indeks kepuasan kerja karyawan sudah 

dikategorikan puas. 

g. Nany, dkk (2008), dalam penelitiannya “Penerapan Balanced Scorecard 

Sebagai Pengukur Kinerja Manajemen Pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Indramayu” menyebutkan bahwa:  

Perspektif keuangan, menunjukkan bahwa tingkat Return On Investment 

(ROI) cenderung meningkat, namun pertumbuhan pendapatan cenderung 

menurun. Penurunan pendapatan yang tidak segera ditangani pada akhirnya 

akan menurunkan jumlah laba bersih dan ROI.  
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Perspektif pelanggan, menunjukkan bahwa retensi pasien cenderung 

menurun dan akuisisi pasien cenderung meningkat, namun para pasien 

merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit.  

Perspektif bisnis internal, menunjukkan bahwa produktifitas dan profit 

margin cenderung meningkat.   

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, menunjukkan bahwa 

produktivitas karyawan cenderung meningkat. 

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengukuran 

kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard dapat disimpulkan bahwa : 

Perspektif keuangan, perusahaan atau organisasi menggunakan pengukuran 

dengan ROI, ROA, ROE, Profit margin, dan TATO. 

Perspektif pelanggan, menunjukkan bahwa pengukuran yang digunakan oleh 

perusahaan yaitu retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, dan kepuasan 

pelanggan.  

Perspektif bisnis internal, dimana dalam perspektif ini perusahaan cenderung 

menggunakan proses operasional dalam pengukurannya. 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, menunjukkan bahwa pengukuran 

yang digunakan yaitu retensi karyawan, tingkat absen karyawan, dan kepuasan 

karyawan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu 

menggunakan pengukuran kinerja perusahaan dengan pendekatan Balanced 

Scorecard. Adapun perbedaan dalam penelitian ini, objek yang digunakan 

adalah perusahaan farmasi yang go public yaitu PT Kimia Farma Tbk, PT Kalbe 
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Farma Tbk, dan PT Indofarma Tbk dengan menganalisis data sekunder tahun 

2014-2015 berupa laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report) 

perusahaan. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

a. Pengertian Kinerja 

Menurut Helfert (dalam Srimindarti, 2004: 53) Kinerja perusahaan 

adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode 

waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan 

operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang 

dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk 

sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu 

periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu 

atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Srimindarti, 2004). 

b. Pengertian Balanced Scorecard 

Menurut Yuwono, dkk (2003) Balanced Scorecard merupakan suatu 

sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang secara cepat, tepat 

dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang 

kinerja bisnis. Pengukuran kinerja tersebut memandang unit bisnis dari empat 

perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 

bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan 

menurut Umar (2002:370) mengemukakan definisi : “Balanced scorecard 

adalah penekanan pendekatan pada perbaikan yang berkesinambungan 



14 
 

 
 

(continuous improvement), bukan hanya sekedar pada pencapaian suatu 

tujuan yang sempit, seperti laba sekian miliar rupiah. Perbaikan yang 

berkesinambungan ini penting agar organisasi dapat bersaing”. 

Balanced scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan 

Norton (1993). Konsep balanced scorecard ini dikembangkan untuk 

melengkapi pengukuran kinerja keuangan (atau dikenal dengan pengukuran 

kinerja tradisional) dan sebagai alat yang penting bagi perusahaan untuk 

merefleksikan pemikiran baru dalam era kompetisi dan efektifitas 

perusahaan. Kaplan dan Norton (2000) mengemukakan bahwa ukuran kinerja 

keuangan saja tidaklah cukup untuk menilai kinerja perusahaan yang 

diharapkan berhasil di masa depan, tetapi harus memperhatikan aspek ukuran 

kinerja lain, yaitu ; perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan 

perspektif pembelajaran & pertumbuhan. 

Balanced scorecard sebagai suatu sistem manajemen yang 

mengintegrasikan visi,  strategi  dan keempat  perspektif  secara  seimbang  

ditunjukkan  dalam gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Basic Design of a Balanced Scocercard Performance System 
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Visi dan strategi diterjemahkan kedalam 4 perspektif yang kemudian 

oleh masing-masing perspektif visi dan strategi tersebut dinyatakan dalam 

bentuk tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, ukuran (measures) dari 

tujuan, target yang diharapkan dimasa yang akan datang serta inisiatif-

inisiatif  atau program yang harus dilaksanakan untuk memenuhi tujuan-

tujuan strategis. Proses menterjemahkan visi dan strategi dapat dilihat pada 

gambar 2. 

 

Gambar 2.2 Strategy -Translation Process 

c. Pengukuran Kinerja Dengan Balanced Scorcared  

Pengukuran kinerja dengan Balanced Scorecard merupakan alternatif 

pengukuran kinerja yang didasarkan pada empat hal utama, yaitu keuangan, 
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pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Kelebihan 

penggunaan Balanced Scorecard adalah bahwa dengan pendekatan Balanced 

Scorecard berusaha untuk menterjemahkan misi dan strategi perusahaan 

kedalam tujuan-tujuan dan pengukuran-pengukuran yang dilihat dari empat 

perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran 

dan pertumbuhan tersebut. 

d. Perspektif di Dalam Balanced Scorcared  

Balanced Scorecard menunjukkan adanya metode pengukuran kinerja 

yang menggabungkan antara pengukuran keuangan dan non keuangan 

(Kaplan dan Norton, 2000: 47). Ada empat perspektif kinerja bisnis yang 

diukur dalam Balanced Scorecard, yaitu:  

1) Perspektif Keuangan (Financial Perspective)  

Dalam perspektif finansial oraganisasi merumuskan tujuan finansial 

yang ingin dicapai organisasi dimasa yang akan datang. Selanjutnya tujuan 

finansial tersebut dijadikan dasar bagi ketiga perspektif lainnya dalam 

menetapkan tujuan dan ukurannya. Tujuan finansial suatu organisasi bisnis 

biasanya berhubungan dengan profitabilisas yang bisa diukur berdasarkan 

laba operasi, return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan lainnya. 

Ukuran finansial menggambarkan apakah implementasi strategi organisasi 

memberikan kontribusi atau tidak terhadap keberhasilan finansial 

organisasi. Sasaran-sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-

masing tahap dalam siklus bisnis yang oleh Kaplan dan Norton (2000) 

dibedakan menjadi tiga tahap:  
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1) Growth (Berkembang)  

Berkembang merupakan tahap awal dari siklus kehidupan bisnis. 

Pada tahap ini suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang 

sama sekali atau paling tidak memiliki potensi untuk berkembang.  

2) Sustain Stage (Bertahan)  

Bertahan merupakan tahap kedua yaitu suatu tahap dimana 

perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan 

mempersyaratkan tingkat pengembalian yang terbaik. Dalam tahap ini 

perusahaan berusaha mempertahankan pangsa pasar yang ada dan 

mengembankannya apabila mungkin.  

3) Harvest (Panen)  

Tahap ini merupakan tahap kematangan (mature), suatu tahap 

dimana perusahaan melakukan panen (harvest) terhadap investasi 

mereka. Perusahaan tidak lagi melakukan investasi lebih jauh kecuali 

hanya untuk memelihara dan perbaikan fasilitas, tidak untuk melakukan 

ekspansi atau membangun suatu kemampuan baru.  

2) Perspektif Pelanggan/Konsumen  

Dalam perspektif pelanggan, organisasi mengidentifikasikan 

pelanggan dan segmen pasar dimana organisasi akan bersaing. Tujuan 

yang bisa ditetapkan dalam perspektif ini adalah pemuasan kebutuhan 

pelanggan. Dalam perspektif ini organisasi menyusun strategi yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang pada akhirnya 

memberikan keuntungan finansial bagi organisasi.  
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Kaplan & Norton (2000: 58) pengukuran dalam perspektif 

pelanggan, yaitu:  

1) Pangsa pasar  

Pangsa pasar menggambarkan proporsi bisnis yang dijual oleh 

sebuah unit bisnis di pasar tertentu. Hal itu diungkapkan dalam bentuk 

jumlah pelanggan, uang yang dibelanjakan atau volume satuan yang 

terjual.  

2) Akuisisi pelanggan 

Mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil menarik 

pelanggan-pelanggan baru. Akuisisi ini diukur dengan membandingkan 

jumlah pelanggan dari tahun ke tahun.  

3) Retensi pelanggan  

Mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil mempertahanka

n pelanggan-pelanggan lama. 

4) Tingkat kepuasan pelanggan  

Mengukur seberapa jauh pelanggan merasa puas terhadap 

layanan perusahaan. Berupa umpan balik mengenai seberapa baik 

perusahaan melaksanakan bisnisnya 

3) Perspektif Proses Bisnis Internal  

Perpektif proses bisnis internal mengidentifikasikan proses-proses 

yang penting bagi organisasi untuk melayani pelanggan (persepektif 

pelanggan) dan pemilik organisasi (perpektif finansial).  

Tahapan dalam proses bisnis internal meliputi:  
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1) Inovasi 

Inovasi yang dilakukan dalam perusahaan biasanya dilakukan 

oleh bagian riset dan pengembangan. Dalam tahap inovasi ini tolok 

ukur yang digunakan adalah besarnya produk-produk baru, lama waktu 

yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu produk secara relatif 

jika dibandingkan perusahaan pesaing, besarnya biaya, banyaknya 

produk baru yang berhasil dikembangkan.  

2) Proses Operasional  

Tahapan ini merupakan tahapan dimana perusahaan berupaya 

untuk memberikan solusi kepada para pelanggan dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tolok ukur yang digunakan antara 

lain Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE), tingkat kerusakan 

produk pra penjualan, banyaknya bahan baku terbuang percuma, 

frekuensi pengerjaan ulang produk sebagai akibat terjadinya kerusakan, 

banyaknya permintaan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi, 

penyimpangan biaya produksi aktual terhadap biaya anggaran produksi 

serta tingkat efisiensi per kegiatan produksi. 

3) Proses Penyampaian Produk atau Jasa pada Pelanggan  

Aktivitas penyampaian produk atau jasa pada pelanggan meliputi 

pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian produk atau jasa serta 

layanan purna jual dimana perusahaan berupaya memberikan manfaat 

tambahan kepada pelanggan yang telah membeli produknya seperti 
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layanan pemeliharaan produk, layanan perbaikan kerusakan, layanan 

penggantian suku cadang, dan perbaikan pembayaran.  

4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk 

menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Tujuan dalam perspektif ini 

adalah menyediakan infrastruktur bagi perspektif finansial, pelanggan, dan 

proses bisnis internal, agar tujuan dari perspektif-persepektif tersebut 

tercapai. Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah (Kaplan dan 

Norton, 2000: 110):  

1) Kepuasan Karyawan  

Hal yang perlu ditinjau adalah kepuasan karyawan dan 

produktivitas kerja karyawan. Beberapa elemen kepuasan karyawan 

adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengakuan, akses 

untuk memperoleh informasi, dorongan untuk melakukan kreativitas 

dan inisiatif serta dukungan dari atasan. Produktivitas kerja merupakan 

hasil dari pengaruh agregat peningkatan keahlian moral, inovasi, 

perbaikan proses internal dan tingkat kepuasan konsumen.  

2) Kemampuan Sistem Informasi  

Perusahaan perlu memiliki prosedur informasi yang mudah 

dipahami dan mudah dijalankan. Tolok ukur yang sering digunakan 

adalah bahwa informasi yang dibutuhkan mudah didapatkan, tepat dan 

tidak memerlukan waktu lama untuk mendapat informasi tersebut.  
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3) Motivasi, pemberdayaan dan keselarasan  

Pegawai yang memiliki informasi yang berlimpah tidak akan 

memberikan kontribusi pada keberhasilan usaha, apabila mereka tidak 

mempunyai motivasi untuk bertindak selaras dengan tujuan perusahaan 

atau tidak diberi kebebasan dalam pengambilan keputusan atau 

bertindak. 

Setiap tujuan dan ukuran dari setiap perspektif merupakan suatu 

hubungan sebab akibat, artinya jika tujuan dari perspektif pelanggan, proses 

bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan tercapai, maka pada 

akhirnya adalah peningkatan kinerja finansial organisasi. Hubungan sebab 

akibat merupakan komponen penting dalam performance measurement 

model karena hubungan sebab akibat dapat membantu memprediksi tujuan 

finansial yang akan tercapai, dan dapat menciptakan proses pembelajaran, 

motivasi dan komunikasi yang efektif. Hubungan sebab akibat keempat 

perspektif tersebut dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 2.3 Hubungan antara empat perspektif dalam balanced scorecard 
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pespektif pembelajaran dan 

pertumbuhan merupakan dasar bagi perspektif lainnya. Jika dalam perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan terjadi peningkatan keahlian pekerja, maka 

diharapkan terjadi peningkatan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan 

dalam perspektif proses bisnis internal, selanjutnya produk atau jasa yang 

berkualitas akan meningkatkan kepuasan pelanggan (pespektif pelanggan), 

dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan laba organisasi (perspektif 

finansial). 

 


