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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Fauzi (2008) melakukan penelitian pada RSUD di Pacitan dengan 

menggunakan Balanced Scorecard. Hasil penelitiannya bahwa kinerja pada 

RSUD Pacitan kurang memuaskan, karena kinerja keuangannya dan kepuasan 

pelanggannya tidak cukup baik, sedangkan kinerja proses bisnis internal 

bisnisnya tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan. Untuk perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan RSUD Pacitan menekankan karyawan keluar 

dan mampu mempertahankan karyawan yang sudah berpengalaman yang 

berpengaruh pada kualitas dan mutu pelayanan. 

Hardiyaningrum (2011) melakukan penelitian tentang analisis kinerja 

koperasi unit desa (KUD) Sumber Makmur Ngantang dengan menggunakan 

metode Balanced Scorecard. Hasil perhitungan dengan menggunakan 

Balanced Scorecard pada perspektif keuangan menunjukkan masih dalam 

kondisi yang tidak baik karena masih dibawah standar yang telah ditetapkan 

oleh departemen koperasi. Sedangkan untuk perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan, pespektif proses bisnis internal dan perspektif pelanggan 

menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik. 
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B. Landasan Teori 

1. Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan sebuah cermin hasil penelitian 

kegiatan dan kondisi yang ada didalam suatu perusahaan. Hasil kegiatan 

tersebut yang dari perusahaan itu akan dilakukan analisis, dimana hasil 

akhir dari analisis tersebut akan memperlihatkan kondisi manajemen di 

suatu perusahaan selama periode yang telah dilakukan analisis untuk 

mendapatkan hasil kinerja pada perusahaan tersebut. 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi. Kinerja adalah penentu secara periodik efektifitas 

operasionl suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi dan 

Setyawan, 2001:353). 

Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mengetahui 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja yang 

selama ini dipakai adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan aspek 

keuangan saja. Demikian pengertian kinerja merupakan hasil dari berbagai 

keputusan manajemen yang terus-menerus guna untuk mencapai tujuan 

tertentu secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diinginkan. 

Manfaat sistem pengukuran kinerja sebagaai berikut (Mulyadi dan 

Setyawan, 2001:353): 
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a. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

penghargaan personel 

b. Menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel. 

c. Menyediakan umpan balik personel 

d. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan  

Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk umpan balik yang akan 

memberi informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik 

dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas 

perencanaan dan pengendalian. Karena pengukuran kinerja tidak hanya 

membahas tentang aspek keuangan saja tetapi mengetahui prestasi apa saja 

yang didepat didalam perusahaan tersebut. 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja 

perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang dianalisis dengan alat keuangan, sehingga dapat diketahui 

mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan  yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Fahmi, 2011: 2). 

Cara untuk menentukan apakah perusahaan itu sehat dari sisi 

keuangannya dapat dilakukan dengan dua macam metode yaitu (Warsono, 

2003: 30-31):  

a. Metode Time Series yaitu metode ini merupakan metode tolak ukur analisis 

laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu rasio 

keuangan dari satu periode tertentu dengan periode sebelumnya. 
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b. Metode Cross Section yaitu metode ini merupakan metode tolak ukur 

yang digunakan untuk menentukan sehat atau tidaknya posisi keuangan 

perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan 

rata-rata industrinya pada periode yang bersangkutan 

2. Balanced Scorecard 

BSC  adalah  pendekatan  terhadap  strategi  manajemen  yang 

dikembangkan oleh  Robert Kaplan  and David Norton pada awal tahun 

2000. BSC berasal dari dua kata  yaitu  balanced  (berimbang) dan  

scorecard  (kartu skor).  Balanced  (berimbang)  berarti  adanya  

keseimbangan  antara  kinerja keuangan  dan  non-keuangan,  kinerja  

jangka  pendek  dan  kinerja  jangka panjang,  antara  kinerja  yang  

bersifat  internal  dan  kinerja  yang  bersifat eksternal.  Sedangkan  

scorecard  (kartu  skor)  yaitu  kartu  yang  digunakan untuk  mencatat  

skor  kinerja  seseorang.  Kartu  skor  juga  dapat  digunakan untuk 

merencanakan  skor  yang  hendak  diwujudkan oleh  seseorang  di  masa 

depan. 

BSC  digunakan  untuk  memperbaiki  sistem  pengukuran kinerja  

eksekutif.  Awal  penggunaannya  kinerja  eksekutif  diukur  hanya  dari 

segi keuangan.  Kemudian berkembang  menjadi  luas  yaitu  empat 

perspektif, yang  kemudian  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  

organisasi  secara  utuh. Empat  perspektif  tersebut  yaitu  keuangan,  

pelanggan,  proses  bisnis  internal serta  pembelajaran  dan  pertumbuhan. 
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Balanced Scorecard adalah sistem manajemen strategis yang 

mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban bersadarkan 

strategi. Balanced scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi 

ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam perspektif, yaitu: 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis 

internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Hansen dan 

Women, 2009: 366). 

Balanced Scorecard mempunyai empat perspektif yaitu, 

perspektif keuangan menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang 

diambil dalam tiga perspektif lain. Perspektif  pelanggan mendefiniskan 

segmen pasar dan pelanggan dimana unit bisnis bersaing. Perspektif proses 

bisnis internal mendefinisikan proses internal diperlukan untuk memberi 

nilai pada pelanggan dan pemilik. Perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi 

untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan (Hansen 

dan Mowen, 2009: 366). 

3. Keunggulan Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard memiliki keunggulan yang menjadikan sistem 

manajemen strategik sekarang berbeda secara signifikan dengan sistem 

manajemen strategik dalam manajemen tradisional. Perbedaannya dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini dibawah ini menjelaskan tentang 

bagaimana strategik didalam konsep Balanced Scorecard (Mulyadi 

2001:18). 
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Tabel 2.1 Beda sistem strategik dalam manajemen tradisional dengan 

sistem manajemen strategik dalam manajemen kontemporer 

Sistem manajemen strategik 

dalam manajemen tradisional 

Sistem manajemen strategik 

dalam manajemen kontemporer 

Hanya berfokus pada perspektif 

keuangan 

Mencakup perspektif yang 

komprehensif: keuangan, 

pelanggan, proses bisnis internal 

serta pembelajaran dan 

pertumbuhan 

Tidak koheren Koheren, terukur, seimbang 

Sumber: Mulyadi, (2001:19) 

Menurut tabel 2.1 di atas balanced scorecard dapat menjadikan 

sistem manajemen strategik kontemporer yaang memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan karakteristik sistem manajemen strategik tradisional. 

Keunggulan balanced scorecard dalam sistem perencanaan strategik 

adalah mampu menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut (Mulyadi, 2005:11): 

a. Komprehensif 

Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam 

perencanaan strategik, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada 

perspektif keuangan, meluas ketiga perspektif yang lain: pelanggan, 

proses serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif 

rencana strategik ke perspektif nonkeuangan menghasilkan manfaat: 

1) Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipatganda dan 

berkesinambungan 

2) Memampukan organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang 

kompleks 
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b. Koheren  

Balanced Scorecard mewajibkan personel untuk membangun 

hubungan sebab-akibat di antara berbagai sasaran strategik yang 

dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran yang ditetapkan 

dalam perspektif non keuangan harus mempunyai hubungan kausal 

dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Kekoherenan berarti dibangunnya hubungan sebab akibat antara 

keluaran yang dihasilkan sistem perumusan strategi dengan keluaran 

yang dihasilkan sistem perencanaan strategik. Sasaran strategik yang 

dirumuskan dalam sistem perencanaan strategik merupakan 

penerjemahan visi, tujuan dan strategik yang dihasilkan perumusan 

strategik. 

c. Berimbang  

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem 

perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan 

berkesinambungan. Gambar 2.1.  memperlihatkan garis keseimbangan 

yang  perlu diusahakan dalam menetapkan sasaran-sasaran strategik di 

keempat perspektif. 
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Gambar 2.1. Keseimbangan sasaran strategik yang ditetapkan dalam 

perencanaan strategik. 

Sumber: Mulyadi, sistem manajemen strategik berbasis balanced 

scorecard, (2005:13). 

 

Pada gambar tersebut terdapat empat prespektif yang di wujudkan 

oleh perusahaan: 

1) Shareholder Value 

Nilai bagi pemilik modal berupa financial returns yang berlipat 

ganda dan berkesinambungan (perspektif keuangan). 

2) Custumer Capital 

Atribut pokok dan jasa, hubungan berkualitas, dan citra yang 

mampu menghasilkan value terbaik bagi customer. 

3) Proses yang produktif dan cost effective (perspektif proses) 

4) Modal manusia, modal informasi dan modal organisasi (Human 

Capital, Information Capital And Organization Capital) 
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Sumber daya manusia yang berdaya, ketersediaan sistem informasi 

sebagai pemampu, dan organisasi yang memungkinkan sumber daya 

manusia bekerja sama secara sinergistik (perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan). 

d. Terukur  

Keterukuran  sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem 

perencanaan strategik menjanjikan pencapaian berbagai sasaran 

strategik yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Balanced scorecard 

mengukur sasaran-sasaran strategik yang sulit untuk diukur. Sasaran 

strategik di perspektif pelanggan, proses serta pembelajaran dan 

pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah diukur, namun 

dalam pendekatan balanced scorecard, sasaran diketiga perspektif 

nonkeuangan ditentukan ukurannya agar dapat dikelola, sehingga 

dapat diwujudkan. 

4. Perspektif dalam Balanced Scorecard 

Keempat perspektif mendefinisikan strategi organisasi. Ukuran ini 

bertujuan untuk menyejajarkan tujuan dan tindakan individual dengan 

tujuan dan inisiatif organisasi. Keempat perspektif memberikan struktur 

atau kerangka kerja untuk mengembangkan suatu ukuran kinerja yang 

terintegrasi dan kohesif (Hansen dan Mowen, 2009: 370). 

a. Perspektif Keuangan 

Perspektif keuangan menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka 

pendek dan jangka panjang. Perspektif keuangan mengacu pada 



18 
 

konsekuensi keuangan global dari ketiga perspektif lainnya. Jadi 

tujuan dan ukuran perspektif yang lain harus dihubungkan dengan 

tujuan keuangan. Perspektif keuangan memiliki tiga tema strategis: 

pertumbuhan pendapatan, penurunan biaya, dan pemanfaatan aset. 

Ketiga temaa ini merupakan blok bangunan untuk mengembangkan 

tujuan dan ukuran operasional khusus. 

1) Pertumbuhan Pendapatan 

Beberapa tujuan berhubungan dengan pertumbuhan 

pendapatan. Diantara kemungkinan ini adalah sebagai 

berikut:peningkatan jumlah produk baru, pembuatan aplikasi baru 

produk yang sudah ada, pengembangan pelanggan dan pasar baru, 

dan pengadobsian strategi penentuan harga yang baru. Setelah 

tujuan operasional diketahui, ukuran kinerja dapat dirancang. 

2) Penurunan Biaya 

Penurunan biaya per unit produk, per pelanggan atau per 

jalur distribusi adalah contoh tujuan penurunan biaya. Ukuran yang 

tepat sudah jelas: biaya per unit obyek biaya khusus. Trend dalam 

ukuran ini akan menyatakan apakah biaya telah berkurang atau 

tidak. Tujuan ini, keakuratan pembebanan biaya memegang peran 

yang penting. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dapat 

memainkan peranan pengukuran yang penting, khususnya untuk 

biaya penjualan dan administrasi biaya yang tidak dibebankan pada 

objek biaya seperti pelanggan dan jalur distribusi. 



19 
 

3) Penggunaan Aset 

Perbaikan kemanfaatan aset adalah tujuan utama. Ukuran 

keuangan seperti laba atas investasi dan nilai tambah ekonomi 

digunakan. Tujuan dan ukuran untuk perspektif keuangan dalam  

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.2. Ringkasan tujuan dan ukuran: Perspektif Keuangan 

Tujuan Ukuran 

Pertumbuhan pendapatan: 

Menaikan jumlah produk baru 

 

Membuat aplikasi baru 

 

Mengembangkan pelanggan dan 

pasar baru 

Mengadopsi strategi harga baru 

 

Persentase pendapatan dari 

produk baru 

Persentase pendapatan dari 

aplikasi baru 

Persentase pendapatan dari 

sumber baru 

Profitabilitas produk dan 

pelanggan 

Penurunan biaya: 

Penurunan biaya produk perunit 

Penurunan biaya pelanggan perunit 

Penurunan biaya jalur distribusi 

 

Biaya produk per unit 

Biaya pelanggan per unit 

Biaya per jalur distribusi 

Pemanfaatan aset: 

Perbaikan pemanfaatan aset 

 

Laba atas investasi 

Nilai tambah ekonomi 

 Sumber: Hansen & Mowen (2009:372) 

 Rumus yang digunakan dalam perspektif keuangan sebagai 

berikut: 

a. Pertumbuhan Penjualan 

                                        

                    
 

Rasio ini menunjukkan persentasi kenaikan penjualan tahun 

ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, semakin tinggi 

semakin baik. 
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b. Kenaikan Laba Bersih 

Laba bersih tahun ini – laba bersih tahun lalu 

Laba bersih tahun lalu 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

meningkatkan laba bersih dibanding tahun lalu. 

c. Net Profit Margin 

           

         
 

Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan 

laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

d. Total Asset Turnover 

         

          
 

Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan penjualan dari keseluruhan aktiva yang ada di 

perusahaan. 

e. ROI ( Return On Investment) 

Net Margin X Total Asset Turnover 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan menggunakan asset(kekayaan) yang 

dimiliki perusahaan. 

f. Profit Margin On Sales 

Penjualan          

Total asset 
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Rasio ini di pergunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam meraih laba bersih dari penjualan yang 

dilakukan. 

b. Perspektif Pelanggan 

Perspektif pelanggan adalah sumber komponen pendapatan dari 

tujuan keuangan. Perspektif ini mendefiniskan dan memilih pelanggan 

dan segmen pasar di mana perusahaan memilih untuk bersaing. 

Tujuan dan ukuran utama setelah pelanggan dan segmen 

didefinisikan, maka tujuan dan ukuran utama dikembangkan. Tujuan 

dan ukuran utama adalah sesuatu yang umum di semua organisasi. 

Ada lima tujuan utama yaitu peningkatan pangsa pasar, peningkatan 

retensi pelanggan, peningkatan profitabilitas pelanggan, peningkatan 

pembelian pelanggan, dan peningkatan kepuasan pelanggan. 

Ukuran utama mungkin untuk tujuan ini, secara berurutan, 

adalah pangsa pasar, persentase pertumbuhan bisnis dari pelanggan 

yang da dan persentase pelanggan yang kembali, jumlah pelanggan 

baru, tingkat dari survei, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas 

individual dan segmen. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara 

realisasi dan pengorbanan, dimana realisasi adalah apa yang  

pelanggan  terima dan  pengorbanan apa yang diserhkan.  

Realisasi meliputi hal-hal seperti fungsi produk (fitur), kualitas 

produk, keandalan pengiriman, waktu respons pengiriman, citra dan  

reputasi. Pengorbanan meliputi harga produk, waktu  untuk 
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mempelajari penggunaan produk, biaya operasional, biaya 

pemeliharaan, dan biaya pembuangan. Biaya yang muncul setelah 

pelanggan melakukan pembelian disebut biaya pasca pembelian. 

Atribut yang berhubungan dengan realisasi dan pengorbanan 

proposisi nilai memberikan dasar bagi tujuan dan ukuran yang akan 

mengarahkan pada perbaikan hasil utama. Tujuan untuk pengorbanan 

proposisi nilai adalah paling sederhana: menurunkan harga dan 

menurunkan biaya pasca pembelian yang nantinya akan diberikan 

kepada pelanggan. 

Peningkatan tujuan akan mecncakup: perbaikan fungsi produk, 

perbaikan kualitas produk, peningkatan keandalan pengiriman, dan 

perbaikan kesan produk dan reputasinya. Ukuran untuk tujuan ini 

meliputi, secara berurutan tingkat kepuasan akan fitur, prosentase 

pengembalian, persentase pengiriman tepat waktu dan tingkat 

pengenalan produk. 

Pengiriman tepat waktu adalah ukuran keandalan operasional 

yang umum digunakan untuk mengukur pengiriman tepat waktu, 

perusahaan membuat tanggal pengiriman dan kemudian menemukan 

kinerja pengiriman tepat waktu dengan membagi pesanan pengiriman 

tepat waktu dengan jumlah total pesanan yang dikirim. Tujuannya 

untuk mencapai rasio 100%. 
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Tabel 2.3. Ringkasan tujuan dan ukuran Perspektif Pelanggan 

Tujuan Ukuran 

Utama: 

Meningkatan pangsa pasar 

Meningkatan retensi pelanggan 

 

 

 

Meningkatan akuisisi pelanggan 

Meningkatan kepuasan pelanggan 

Meningkatan profitabilitas pelanggan 

 

Pangsa pasar 

Persentase pertumbuhan bisnis 

dari pelanggan yang ada 

Persentase pelanggan yang 

kembali 

Jumlah pelanggan baru 

Tingkat dari survei pelanggan 

Profitabilitas pelanggan 

 

Nilai kinerja: 

Penurunan harga 

Penurunan  biaya pasca pembelian 

Perbaikan fungsi produk 

Perbaikan kualitas produk 

Peningkatan keandalan pengiriman 

 

Perbaikan kesan dan reputasi 

produk 

 

 

Harga 

Biaya pasca-pembelian 

 

Tingkat dari survei pelanggan 

Persentase pengembalian 

Persentase pengiriman tepat 

waktu 

Jadwal yang tidak terpenuhi 

Tingkat dari survei pelanggan 

Sumber: Hansen & Mowen (2009: 373). 

Rumus yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja pada 

perspektif pelanggan sebagai berikut: 

a. Customer Retention  

jumlah pelanggan lama           

Jumlah pelanggan 

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

pelanggan lama. 

b. Number Of New Customer 

Jumlah pelanggan baru            

  Jumlah pelanggan 
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Untuk mengetahui seberapa besar penambahan jumlah pelanggan 

baru 

c. Number Of Complain 

Jumlah komplain           

Total order 

Untuk mengukur seberapa banyak pelanggan yang melakukan 

komplain pada perusahaan tersebut. 

d. On Time Delivery 

Pengiriman tepat waktu          

Total order 

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dalam memenuhi 

jadwal pengiriman yang telah dilakukan sebelumnya. 

c. Perspektif proses Bisnis Internal 

Proses adalah sarana untuk menciptakan nilai pelanggan dan 

pemegang saham. Jadi, perspektif proses mencakup identifikasi proses 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. 

Untuk memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk perspektif 

ini, rantai nilai proses didefinisikan. Baik bisnis berjalan dan apakah 

produk jasa sudah sesuai dengan target bagi pelanggan 

Proses inovasi mengantisipasi keperluan yang timbul dan potensial 

dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa baru untuk 

memuaskan kebutuhan, proses ini mewakili yang disebut gelombang 

panjang dari penciptaan nilai. Proses operasional menghasilkan dan 
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memberikan produk dan jasa yang telah ada kepada pelanggan. Proses 

pasca penjualan memberikan pelayanan yang cepat tanggap dan 

penting bagi pelanggan setelah produk atau jasa dikirim. 

1) Proses Inovasi 

Tujuan proses inovasi meliputi hal berikut yaitu 

peningkatan jumlah produk baru, peningkatan persentase 

pendapatan dari produk yang dimiliki, dan penurunan waktu untuk 

mengembangkan produk baru. Ukuran yang berhubungan adalah 

produk baru aktual yang dikembangkan versus produk yang 

direncanakan, persentase pendapatan total dari produk baru, 

persentase pendapatan dari produk yang dimiliki, dan waktu siklus 

pengembangan. 

2) Proses Operasional 

Ada tiga tujuan proses operasional yang hampir selalu 

disebutkan dan ditekankan, yaitu: peningkatan kualitas proses, 

peningkatan efisiensi proses, dan penurunan waktu proses. Contoh 

ukuran kualitas proses adalah biaya kualitas, hasil output, dan 

presentase unit yang cacat. 

3) Proses Pelayanan Pasca penjualan 

Peningkatan kualitas, peningkatan efisiensi, dan penurunan 

waktu proses adalah juga merupakan tujuan yang dibutuhkan pada 

proses pelayanan pascapenjualan. Kualitas pelayanan, dapat diukur 

dengan pertama langsung berhasil, dimana pertama langsung 
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berhasil didefinisikan sebagai persentase permintaan pelanggan 

yang dipenuhi hanya dengan satu kunjungan pelayanan. Efisiensi 

dapat diukur dengan waktu siklus, dimana titik awal siklus 

didefinisikan sebagai penerimaan permintaan pelanggan dan titik 

akhir adalah ketika masalah pelanggan diselesaikan. 

Rumus yang digunakan dalam perspektif proses bisnis internal 

sebagai berikut: 

1) Innovation Process 

Berhubungan dengan kebijakan yang dilakukan perusahaan 

dalam mengidentifinisikan kebutuhan pasar yang dilayani dengan 

program R & D yang merupakan proses untuk menciptakan produk 

baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

2) Part Per Million (Error Rate) 

Error Rate =  Total Produk Cacat           

                      Total Produksi 

Error Rate digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam mengurangi produk cacat. 

3) Idle Capacity 

Idle Capacity =  Idle Capacity         

                     Maximum Capacity 

Untuk melihat produktivitas dari mesin-mesin yang ada 

daan memastikan apakah mesin-mesin tersebut benar-benar dapat 

digunakan secara efektif. 
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Tabel 2.4. Ringkasan tujuan dan ukuran perspektif proses 

Tujuan Ukuran 

Inovasi: 

Meningkatan jumlah produk 

baru 

 

Meningkatan produk yang 

dimiliki 

Menurunan waktu 

pengembangan produk baru 

 

Jumlah produk baru yang 

direncanakan 

Persentase pendapatan dari 

produk yang dimiliki 

Waktu pemasaran (dari awal 

hingga akhir) 

Operasional: 

Meningkatan kualitas proses 

 

 

Meningkatan efisiensi proses 

 

Menurunan waktu proses 

 

Biaya kualitas 

Hasil output, Persentase unit 

cacat 

Trend biaya unit, Output/input, 

Waktu siklus dan velositas 

MCE 

Pelayanan pascapenjualan: 

Meningkatan kualitas pelayanan 

Meningkatan efisiensi pelayanan 

 

Menurunan waktu pelayanan 

 

Pertama langsung berhasil 

Trend biaya, Output/input 

 

Waktu siklus 

Sumber: Hansen & Mowen (2009: 378). 

 

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah sumber 

kemampuan yang memungkinkan penyelesaian atau pemenuhan tujuan tiga 

perspektif lainnya perspektif ini memiliki tiga tujuan utama yaitu  

peningkatan kemampuan pegawai, peningkatan motivasi, pemberdayaan  

dan pelibatan pegawai, dan peningkatan kemampuan sistem informasi. 

1) Kemampuan Pegawai 

Tiga pengukuran hasil utama bagi kemampuan pegawai adalah 

tingkat kepuasan pegawai, persentase pergantian pegawai, dan 

produktivitas pegawai. Ukuran yang mudah atau penggerak kinerja untuk 
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kemmpuan pegawai adalah jam pelatihan dan rasio strategi cakupan 

pekerjaan. Pelatihan dan perekrutan adalah sumber keahlian baru. 

2) Motivasi, Pemberdayaan, dan Pensejajaran 

Pegawai harusnya tidak hanya memiliki keahlian yang 

diperlukan, namun juga memiliki kebebasan, motivasi dan inisiatif 

untuk menggunakan keahlian tersebut secara efektif. Jumlah saran 

per pegawai dan jumlah saran yang dilaksanakan per pegawai 

adalah kemungkinan ukuran motivasi dan pemberdayaan. 

3) Kemampuan Sistem Informasi 

Peningkatan kemampuan sistem informasi berarti memberikan 

informasi yang ada yang lebih akurat dan tepat waktu pada pegawai 

sehingga mereka dapat memperbaiki proses dan secara efektif 

melaksanakan proses baru. Berikut ini ringkasan tentang tujuan dan 

ukuran dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Tabel 2.5. Ringkasan tujuan dan ukuran Perspektif Pembelajaran 

dan Pertumbuhan 

Tujuan  Ukuran  

Peningkatan kemampuan  

karyawan 

 

 

 

Peningkatan motivasi dan 

pelibatan 

 

Peningkatan kemampuan 

sistem informasi 

Tingkat kepuasan karyawan 

Persentase pergantian karyawan 

Produktivitas karyawan 

jumlah jam pelatihan 

Rasio strategis cakupan pekerjaan 

Saran per karyawan 

Saran per karyawan yang 

dilaksanakan 

Persentase proses dengan 

kemampuan merespon balik dalam 

waktu nyata 

Persentase pegawai menghadapi 

pelanggan dengan akses on-line ke 

informasi pelanggan dan produk. 

Sumber: Hansen & Mowen (2009:379) 
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Rumus untuk perspektif ini sebagai berikut: 

a. Employee Productivity  

       Jumlah produksi          

       Jumlah jam kerja 

Merupakan alat ukur untuk menilai produktivitas karyawan. 

b. Employee Turn Over  

Jumlah karyawan yang keluar dalam setahun         

    Jumlah karyawan 

Digunakan untuk mengukur perputaran jumlah pekerja dalam setahun  

c. Employee Training 

Karyawan yang ditraining         

    Jumlah karyawan 

Merupakan salah satu indikator untuk mengukur banyaknya 

training yang diberikan kepada para karyawan, dengan tujuan 

meningkatkan skill dan produktivitas. 

d. Absenteism 

Jumlah absensi           

Jumlah hari kerja 

Digunakan untuk melihat banyaknya absensi/ ketidakhadiran 

tenaga kerja. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah berupa skema atau gambar yang mengarahkan 

pemikiran yang menunjukkan hubungan antara masing-masing variabel yang 
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akan dibahas.Kerangka pikir digunakan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan teori-teori yang dijelaskan 

sebelumnya. Kerangka pikir juga merupakan alur dari penelitian yang akan 

digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitiannya. 

Berikut ini adalah hasil dari kerangka pikir yang penulis buat untuk 

mempermudah mendeskrisikan dalam alur pengambilan data atau skema yang 

mengarahkan hubungan antara variabel yang diteliti. 

Berikut ini kerangka pikir dalam penelitian ini yang dijelaskan dan 

digambarkan pada gambar 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Pikir 

Cv Indah Cemerlang Singosari 

Laporan Keuangan dan Non Keuangan 

Analisis Menggunakan Balanced Scorecard 

1. Perspektif Keuangan 

2. Perspektif Pelanggan 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Kinerja Perusahaan 

Pt > Pt -1 

Baik Tidak baik 
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D. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, karena harus dibuktikan kebenarannya. Berikut 

ini hasil dugaan peneliti sebagai berikut yaitu Kinerja perusahaan pada CV. 

Indah Cemerlang dikatakan baik bila diukur menggunakan metode Balanced 

Scorecard. 


