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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian Marista (2002) yang berjudul Analisis Penelitian Kinerja 

Menggunakan Balanced Scorecard (Studi Kasus pada PT. Andalan Pasific 

Samudera Semarang) memperlihatkan hasil dalam perspektif keuangan 

terdapat peningkatan profit margin dan rasio operasi, namun dalam ROI 

mengalami penurunan. Dalam perspektif konsumen terdapat peningkatan 

retensi konsumen, akuisisi konsumen, profitabilitas konsumen, dan kepuasan 

konsumen. Dalam proses bisnis internal terdapat peningkatan cycle 

effectivesness, dan layanan purna jual. Dalam perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan terdapat peningkatan perputaran karyawan, dan kemampuan 

sistem informasi. 

Penelitian Hanuma (2010) yang berjudul Analisis Balanced 

Scorecard Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada 

PT. Astra Honda Motor) melakukan analisis menggunakan balanced 

scorecard dengan menggunakan empat perspektif yang ada dan melakukan uji 

validitas dan reabilitas. 

Christian (2013) melakukan analisa mengenai kinerja komprehensif 

dengan menggunakan metode balanced scorecard pada PT. Kereta Api 

Indonesia dengan menggunakan empat perspektif dalam penilaiannya yaitu: 

a. Keuangan – ROI, Profit Margin, Operating Ratio 

b. Pelanggan – Kepuasan Pelanggan 
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c. Proses Bisnis Internal – Inovasi 

d. Pembelajaran dan Pertumbuhan – Tingkat Kepuasan Karyawan 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

sama-sama menilai kinerja organisasi dengan menggunakan empat perspektif 

dalam balanced scorecard. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah jenis jasa yang digeluti oleh perusahaan yang menjadi obyek 

penelitian. Jenis jasa pada penelitian pertama adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang usaha barang angkutan dan gudang. Penelitian kedua 

adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan industri. Karena selain 

pelayanan pada pelanggan, perusahaan juga menyediakan produk bagi para 

konsumennya. Selanjutnya, jenis penelitian ketiga adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa pelayanan pada pelanggan dan barang angkutan. 

Sedangkan untuk penelitian ini obyek penelitiannya adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa (telekomunikasi). Keunggulan 

penelitian ini adalah bagaimana perusahaan mengutamakan kepuasan 

pelanggan. Karena pelanggan merupakan faktor penting perusahaan dalam 

menjalankan strategi bisnis. Meskipun terdapat produk yang dihasilkan oleh 

PT. Telkom Indonesia Tbk, namun perusahaan memprioritaskan atau 

mengutamakan layanan pada para pelanggan. Dengan memperoleh 

kepercayaan dari para pelanggan, maka perusahaan mendapatkan tambahan 

nilai positif. 
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B. Kajian Pustaka 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Pengertian kinerja menurut Mulyadi (2007: 337) bahwa 

kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi 

dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Keberhasilan 

pencapaian strategik perlu diukur. Itulah sebabnya sasaran strategik 

yang menjadi basis pengukuran kinerja perlu ditentukan ukurannya, 

dan ditentukan inisiatif strategik untuk mewujudkan sasaran 

tersebut. Sasaran strategik beserta ukurannya kemudian digunakan 

untuk menentukan target yang akan dijadikan basis penilaian 

kinerja, untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan 

kepada personel, tim, atau unit organisasi. 

Pengertian penilaian kinerja menurut Mulyadi (2007: 419) 

bahwa penilaian kinerja sebagai penentu secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan 

berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Menurut Mulyadi (2001: 420) bahwa penilaian kinerja 

dilaksanakan dalam dua tahap utama yaitu: 
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a. Tahap persiapan, terdiri dari tiga tahap rinci: 

1) Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang 

bertanggungjawab. 

2) Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. 

3) Pengukuran kinerja sesungguhnya. 

b. Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci: 

1) Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2) Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja 

sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. 

3) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang 

digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak 

diinginkan. 

Menurut Hansen dan Mowen (2009: 368) bahwa ukuran 

kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan. 

Ukuran-ukuran tersebut harus diseimbangkan dengan ukuran lain 

yaitu: 

a. Ukuran Lag adalah ukuran output, berupa ukuran hasil dari 

usaha masa lalu (contoh: profitabilitas pelanggan). 

b. Ukuran Lead, berupa faktor yang menggerakkan kinerja masa 

depan (contoh: jumlah jam pelatihan karyawan). 

c. Ukuran Objektif, ukuran yang bisa langsung dihitung dan 

diverifikasi (contoh: pangsa pasar). 
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d. Ukuran Subjektif, berupa ukuran yang lebih bersifat praduga 

(contoh: kemampuan karyawan). 

e. Ukuran Keuangan, ukuran yang dinyatakan dalam istilah 

moneter. 

f. Ukuran Non keuangan, ukuran yang dinyatakan menggunakan 

unit-unit nonmeneter (contoh: biaya per unit dan jumlah 

pelanggan yang tidak puas). 

g. Ukuran Eksternal, berkaitan dengan pelanggan dan pemegang 

saham (contoh: kepauasan pelanggan dan pengembalian atas 

investasi). 

h. Ukuran Internal, berkaitan dengan proses dan kemampuan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham 

(contoh: efisiensi proses dan kepuasan karyawan). 

Dengan demikian, dibutuhkan suatu penilaian kinerja 

yang dapat digunakan menjadi landasan untuk mendesain sistem 

penghargaan agar personel menghasilkan kinerja yang sejalan 

dengan kinerja yang diharapkan perusahaan atau organisasi. 

Dengan penilaian kinerja, manajemen puncak dapat 

memperoleh dasar yang obyektif untuk memberikan kompensasi 

sesuai dengan prestasi yang disumbangkan pusat 

pertanggungjawaban kepada perusahaan secara keseluruhan. 

Semua ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan rangsangan 
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pada setiap bagian perusahaan untuk bekerja lebih efektif dan 

efisien. 

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

Tujuan utama pengukuran kinerja adalah memotivasi 

karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan mematuhi standar 

perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan 

tindakan dan hasil yang diinginkan oleh perusahaan. 

Pengukuran kinerja merupakan alat perencanaan dan 

pengendalian dalam periode waktu tertentu. Dengan mengukur 

hasil kerja suatu unit usaha, maka dapat diperoleh data untuk 

mengkoordinasikan proses pengembalian keputusan dalam 

organisasi dan dapat memberi keputusan yang baik bagi 

manajemen perusahaan. Mulyadi (2001: 416) berpendapat bahwa 

tujuan pengukuran kinerja adalah: 

a. Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran 

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Standar perilaku dapat berupa 

kebijakan manajemen atau rencana formal yang ada 

dituangkan dalam anggaran. 

b. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya diinginkan melalui umpan balik bersifat intrinsik 

ataupun ekstrinsik. 
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Secara internal tujuan pengukuran kinerja dapat 

dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: 

a. Controlling dan Redirecting terhadap individu maupun 

departemen. Ini digunakan sebagai suatu pengukuran kinerja 

dalam jangka pendek. Tujuan ini akan lebih efektif apabila 

fokus organisasi merupakan action based. Perkembangan ke 

arah knowledge based membuat ukuran kinerja ini cenderung 

mengutamakan judgement daripada metode perhitungan. 

b. Feedback untuk menyesuaikan kinerja atau target yang 

diterapkan. Tujuan ini merupakan suatu pelaporan kinerja 

dalam jangka menengah, serta merupakan informasi dalam 

melakukan koreksi dasar penyusunan rencana, dan pencapaian 

strategi jangka panjang. 

c. Sebagai ukuran dalam membandingkan antara rencana bisnis 

dan tujuan strategis, untuk ketepatan dan penyesuaian strategi 

organisasi. 

Manfaat pengukuran kinerja menurut Mulyadi (2001: 353) 

adalah: 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian personel secara maksimum. 

b. Membentuk pengembalian keputusan yang berkaitan dengan 

penghargaan personel, seperti: promosi, transfer, dan 

pemberitahuan. 
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c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan 

personel, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 

program pelatihan personel. 

d. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan 

penghargaan. 

 

2.2 Balanced Scorecard 

2.2.1 Pengertian Balanced Scorecard 

Balanced scorecard pertama kali diperkenalkan oleh 

Kaplan dan Norton di Harvard Business Review (Januari-Februari 

1992) yang merupakan salah satu alat manajemen strategi yang 

terdiri dari satu rangkaian pengukuran yang dapat memberikan 

gambaran non keuangan, karena memfokuskan pada proses dan 

memerlukan penggunaan informasi berbasis aktifitas untuk 

menerapkan banyak tujuan dan tolak ukurnya. 

Balanced scorecard merupakan suatu sistem manajemen 

strategi yang menjabarkan visi dan strategi suatu perusahaan ke 

dalam tujuan operasional dan tolak ukur. Tujuan dan tolak ukur 

dikembangkan dalam empat perspektif yaitu : perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Asumsi dasar dalam penerapan balanced scorecard pada 

dasarnya adalah organisasi atau institusi pencipta kekayaan, karena 
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itu semua kegiatannya harus dapat menghasilkan tambahan 

kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Yuwono (2003: 8) mengemukakan bahwa 

Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen, 

pengukuran, dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan 

komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer 

tentang performance bisnis. 

Menurut Mulyadi (2000: 1) bahwa Balanced Scorecard 

merupakan seperangkat peralatan manajemen yang digunakan 

untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam 

melipatgandakan kinerja keuangan yang mencakup empat 

perspektif yaitu: keuangan, konsumen, proses bisnis internal, dan 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

2.2.2 Membangun Balanced Scorecard 

Sebelum menerapkan konsep balanced scorecard, 

organisasi harus membangun balanced scorecard terlebih dahulu. 

Terdapat enam tahapan membangun balanced scorecard yaitu: 

a. Menilai Fondasi Organisasi 

Langkah pertama adalah membentuk tim yang akan 

merumuskan dan membangun balanced scorecard. Dari hasil 

penilaian tim terhadap fondasi dan organisasi maka dapat 

diketahui apa yang menjadi visi dan misi organisasi, kekuatan 
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dan kelemahan serta tindakan apa saja yang harus dilakukan 

organisasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

b. Menetapkan Visi Perusahaan 

Visi sangat penting dalam organisasi untuk menumbuhkan 

motivasi personil. Visi organisasi dijabarkan kedalam ukuran-

ukuran kinerja. Untuk mewujudkan kondisi yang digambarkan 

dalam visi, perusahaan perlu merumuskan strategi. Dalam 

proses perumusan strategi, visi organisasi dijabarkan dalam 

tujuan (goal). 

c. Membuat Tujuan Organisasi 

Tujuan organisasi menunjukkan tindakan yang harus dilakukan 

untuk melaksanakan strategi. Tujuan organisasi merupakan 

gambaran aktivitas yang harus dicapai. Sedangkan strategi 

adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Tujuan organisasi dinyatakan dalam empat perspektif, yaitu 

perspektif customer dan stakeholder, perspektif employee dan 

organization capacity. Masing-masing perspektif dirumuskan 

ke tujuan yang akan dilakukan untuk mencapai misi organisasi. 

d. Membangun Strategi Bisnis 

Strategi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam merancang 

strategi, organisasi harus mempertimbangkan pendekatan apa 

saja yang bisa digunakan untuk menjalankan strategi tersebut, 
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termasuk didalamnya apakah strategi tersebut bisa dijalankan, 

berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan dan apakah 

strategi tersebut mendukung organisasi mencapai tujuannya. 

e. Mengukur Performance 

Mengukur Performance berarti mengukur dan memantau 

kemajuan yang sudah dicapai atas tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemajuan organisasi ke arah yang lebih baik. 

Untuk dapat menghasilkan pengukuran kinerja yang 

bermanfaat maka organisasi harus dapat mengidentifikasi hasil 

yang diinginkan dan proses yang dilakukan untuk mencapai 

hasil tersebut. 

f. Menyusun Inisiatif 

Inisiatif merupakan program-program yang harus dilakukan 

untuk memenuhi salah satu atau berbagai tujuan strategis. 

Sebelum menetapkan inisiatif, hal yang harus dilakukan adalah 

menentukan target. Target merupakan suatu tingkat kinerja 

yang diinginkan. Untuk setiap ukuran ditetapkan target yang 

ingin dicapai. Setelah target-target ditentukan maka 

selanjutnya program-program yang akan dilakukan untuk 

mencapai target tersebut. 
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2.2.3 Manfaat dan Keunggulan Balanced Scorecard 

Kaplan dan Norton (2000: 17) bahwa Balanced scorecard 

mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut: 

a. Mengklarifikasikan dan menghasilkan konsensus mengenai 

strategi. 

b. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan. 

c. Menyelaraskan tujuan departemen dan pribadi dengan strategi 

perusahaan. 

d. Mengaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka 

panjang dan anggaran tahunan. 

e. Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategi. 

f. Melaksanakan peninjauan ulang strategi secara periodik dan 

sistematis. 

g. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari 

dan memperbaiki strategi. 

Keunggulan pendekatan balanced scorecard dalam sistem 

perencanaan strategi adalah mampu menghasilkan rencana strategi 

yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Menerjemahkan Visi dan Misi 

Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi 

diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran. Visi adalah sebuah 

gambaran kondisi yang akan diwujudkan organisasi di masa 
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yang akan datang. Jadi visi perusahaan harus dirumuskan 

dalam bentuk strategi. 

b. Komunikasi dan Hubungan 

Balanced scorecard menunjukkan apa yang harus dilakukan 

perusahaan untuk karyawan dalam rangka mencapai 

keingingan pemegang saham dan konsumen. Balanced 

scorecard menunjukkan strategi keseluruhan yang terdiri dari 

tiga kegiatan yaitu mengkomunikasikan dan mendidik, 

menetapkan tujuan dan menghubungkan bonus untuk 

pengukuran kinerja. 

c. Rencana Bisnis 

Dengan menggunakan balanced scorecard, dapat dijadikan 

sebuah dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan 

mengatur hal apa yang penting dalam rencana bisnis untuk 

diprioritaskan. Hal tersebut akan membuat rencana bisnis 

bergerak ke arah tujuan jangka panjang perusahaan secara 

keseluruhan. 

d. Umpan balik dan Pembelajaran 

Proses ini akan memberikan sebuah pembelajaran. Strategi 

perusahaan dalam balanced scorecard digunakan sebagai 

sistem pusat perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dapat 

melihat apa yang sudah dihasilkan dalam jangka pendek, yaitu 

perspektif pelanggan, bisnis internal serta pembelajaran dan 
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pertumbuhan yang akan digunakan sebagai umpan balik dalam 

mengevaluasi strategi. 

2.2.4 Perspektif dalam Balanced Scorecard 

Kaplan dan Norton (1996: 147) bahwa Balanced 

scorecard memberikan bukti adanya pengukuran kinerja yang 

menggabungkan antara keuangan dan non keuangan. Ada empat 

perspektif kinerja bisnis yang diukur dalam balanced scorecard, 

yaitu: 

a. Perspektif Keuangan 

Perspektif ini tetap digunakan dalam balanced 

scorecard karena sangat penting dalam memberikan ringkasan 

konsekuensi tindakan ekonomis yang sudah diambil. Tujuan 

dan ukuran finansial berperan menentukan kinerja finansial 

yang diharapkan dari strategi dan menjadi sasaran akhir dari 

tujuan dan ukuran perspektif lainnya. Ukuran kinerja keuangan 

memberikan petunjuk untuk mengevaluasi strategi perusahaan, 

implementasi dan pelaksanaannya dalam memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan laba perusahaan. Rasio 

keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis 

kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. 

Kaplan (dikutip dari Srimindarti, 2004) menggolongkan 

tiga tahap perkembangan industri yang dapat memberikan 

gambaran kemampuan perusahaan di bidang keuangan. Dari 
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pencapaian target yang diinginkan akan diperlukan strategi 

yang berbeda-beda, yaitu: 

1) Pertumbuhan (growth) 

Pada tahap ini suatu perusahaan memiliki tingkat 

pertumbuhan yang memiliki potensi untuk berkembang. 

Oleh sebab itu, lebih ditekankan pada pertumbuhan 

penjualan dengan mencari pasar dan konsumen baru. 

2) Bertahan (sustain) 

Dalam tahap ini, perusahaan berusaha 

mempertahankan pangsa pasar yang ada dan 

mengembangkannya. Pada tahap ini perusahaan tidak 

lagi bertumpu pada strategi-strategi jangka panjang. 

Sasaran keuangan tahap ini lebih diarahkan pada 

besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang 

dilakukan. 

3) Penuaian (harvest) 

Tahap ini merupakan tahap kematangan dimana 

perusahaan melakukan panen (harvest) terhadap investasi 

mereka. Tujuan utama dalam tahap ini adalah 

memaksimalkan arus kas yang masuk ke perusahaan. 

Sasaran keuangan untuk harvest adalah cash flow 

maksimum yang mampu dikembalikan dari investasi di 

masa lalu. 
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b. Perspektif Pelanggan 

Suatu produk atau jasa dikatakan mempunyai nilai jika 

manfaat yang diterima relatif lebih tinggi daripada 

pengorbanan yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk 

mendapatkan produk atau jasa. Dan produk atau jasa semakin 

bernilai bila manfaatnya melebihi dari apa yang diharapkan. 

Kaplan dan Norton (2000: 150) perusahaan diharapkan 

membuat suatu segmentasi pasar dan ditentukan target 

pasarnya yang paling mungkin untuk dijadikan sasaran sesuai 

dengan kemampuan, sumber daya dan rencana jangka panjang 

perusahaan. Dalam balanced scorecard terdapat dua kelompok 

pengukuran dalam perspektif konsumen yaitu: 

1) Kelompok Pengukuran Inti Konsumen 

a) Pangsa Pasar 

Ukuran pangsa pasar dapat segera dilakukan bila 

kelompok pelanggan atau segmen pasar sudah 

ditentukan. Maksudnya, sasaran ini dapat menurun 

jika pelanggan memberikan bisnis lebih sedikit pada 

pemasok. 

b) Meraih Konsumen Baru 

Akuisisi pelanggan dapat diukur dengan banyaknya 

jumlah pelanggan baru atau jumlah penjualan 

kepada pelanggan baru di segmen yang ada. 
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c) Mempertahankan Pelanggan 

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa 

pasar dalam segmen pelanggan, sasaran diawali 

dengan mempertahankan pelanggan yang ada pada 

segmen tersebut. Selain mempertahankan pelanggan, 

banyak perusahaan menginginkan dapat mengukur 

loyalitas pelanggan melalui persentase pertumbuhan 

bisnis dengan pelanggan yang ada pada saat ini. 

d) Tingkat Kepuasan Konsumen 

Ukuran kepuasan pelanggan memberikan umpan 

balik mengenai seberapa baik perusahaan melakukan 

bisnis. 

2) Kelompok Pengukuran Diluar Kelompok Utama 

a) Atribut Produk/Jasa 

Atribut mencakup fungsionalitas produk atau jasa, 

harga, dan mutu. 

b) Hubungan Pelanggan 

Hubungan konsumen mencakup penyampaian 

produk/jasa kepada pelanggan, yang meliputi 

dimensi waktu dan penyerahan, serta bagaimana 

perasaan pelanggan setelah membeli produk/jasa 

dari perusahaan yang bersangkutan. 
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c) Citra dan Reputasi 

Menggambarkan faktor-faktor tak berwujud yang 

membuat pelanggan tertarik kepada suatu 

perusahaan. Pengiklanan dan mutu produk serta jasa 

yang diberikan mampu menghasilkan loyalitas 

pelanggan jauh melampaui berbagai aspek produk 

dan jasa yang berwujud. 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Dalam perspektif proses bisnis internal, perusahaan 

harus mengidentifikasikan proses internal penting dimana 

perusahaan harus melakukannya dengan baik. Hal tersebut 

memiliki nilai yang diinginkan pelanggan dan akan 

memberikan pengembalian yang diharapkan oleh pemegang 

saham. Para manajer harus memfokuskan perhatiannya pada 

proses ini yang menjadi penentu kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan identifikasi kebutuhan konsumen, perusahaan 

harus mendesain dan mengembangkan apa yang dihubungkan 

oleh konsumen (ini termasuk fase pasar) setelah itu perusahaan 

mulai memproduksi kemudian memasarkan dan melakukan 

pelayanan purna jual guna memenuhi kepuasan pelanggan. 

Masing-masing perusahaan memiliki seperangkat 

proses penciptaan nilai yang unik bagi pelanggannya. Menurut 
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Kaplan dan Norton (2000: 169), pendekatan Balanced 

Scorecard membaginya menjadi 3 prinsip dasar yaitu: 

1) Inovasi 

Proses inovasi dibagi menjadi dua bagian yaitu 

mengidentifikasi kebutuhan pasar dan menciptakan 

produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar 

tersebut. 

2) Operasi 

Tahapan dimana perusahaan secara nyata berupaya untuk 

memberikan solusi kepada para pelanggan dalam 

memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. 

3) Pelayanan Purna Jual 

Tahapan ini perusahaan berupaya untuk memberikan 

manfaat tambahan mencakup garansi dan berbagai 

aktivitas perbaikan, penggantian produk yang rusak dan 

yang dikembalikan serta proses pembayaran. 

Dalam proses inovasi, unit bisnis meneliti kebutuhan 

pelanggan yang sedang berkembang dan kemudian 

penciptakan produk atau jasa yang akan memenuhi kebutuhan 

tersebut. Langkah kedua proses operasi, adalah tempat dimana 

produk dan jasa diproduksi dan disampaikan pada pelanggan. 

Langkah utama ketiga adalah layanan kepada pelanggan 

setelah penjualan atau penyampaian produk atau jasa. Sebagian 
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perusahaan mempunyai strategi yang eksplisit untuk 

menyediakan layanan purna jual yang istimewa. 

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Kaplan dan Norton (2000: 174) bahwa Balanced 

Scorecard menekankan pentingnya investasi untuk 

kepentingan masa depan, dalam perspektif proses 

pembelajaran dan pertumbuhan yaitu: 

1) People 

Tenaga kerja perusahaan lebih dituntut untuk dapat 

berpikir kritis dan melakukan evaluasi terhadap proses 

dan lingkungan untuk dapat memberikan usulan 

perbaikan. Dalam pengukuran strategi perusahaan, salah 

satunya harus berkaitan dengan secara spesifik dengan 

kemampuan pegawai, apakah perusahaan telah 

meningkatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki. 

Berkaitan dengan sumber daya manusia ada tiga hal yang 

perlu ditinjau dalam menerapkan balanced scorecard 

yaitu: 

a) Tingkat Kepuasan Karyawan 

Kepuasan karyawan merupakan suatu prakondisi 

untuk meningkatkan produktivitas, kualitas 

pelayanan kepada konsumen, dan kecepatan 
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bereaksi. Kepuasan karyawan menjadi hal yang 

paling penting khususnya bagi perusahaan jasa. 

b) Tingkat Perputaran Karyawan (Retensi Karyawan) 

Retensi karyawan adalah kemampuan perusahaan 

untuk mmepertahankan karyawan terbaiknya untuk 

terus berada dalam organisasinya. 

c) Produktivitas Karyawan 

Produktivitas merupakan hasil dari pengaruh rata-

rata peningkatan keahlian dan semangat, inovasi, 

perbaikan proses internal, dan tingkat kepuasan 

pelanggan. Tujuannya adalah menghubungkan 

output yang dihasilkan para pekerja terhadap jumlah 

keseluruhan pekerja. 

2) System 

Motivasi dan ketrampilan karyawan tidak cukup untuk 

menunjang pencapaian tujuan proses pembelajaran dan 

pertumbuhan apabila tidak memiliki informasi yang 

memadai. Oleh karena itu karyawan membutuhkan 

sistem informasi yang mempunyai kualitas dan kuantitas 

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

3) Organizational Procedure 

Prosedur dan perbaikan rutinitas harus diluruskan karena 

karyawan yang sempurna dengan informasi yang 
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melimpah tidak akan memberikan kontribusi pada 

keberhasilan usaha apabila mereka tidak dimotivasi 

untuk bertindak selaras dengan tujuan perusahaan atau 

apabila tidak diberikan kebebasan mengambil keputusan 

bertindak. 

2.2.5 Hubungan Antar Perspektif 

Konsep hubungan sebab akibat memegang peranan yang 

sangat penting dalam balanced scorecard terutama dalam tujuan 

dan pengukuran masing-masing perspektif. Empat perspektif yang 

telah disebutkan diatas mempunyai satu hubungan antara satu 

dengan yang lainnya yang merupakan suatu strategic objectives 

yang menyeluruh dan saling berhubungan. Keempat perspektif 

dalam balanced scorecard memberi keseimbangan antara tujuan 

jangka pendek dengan tujuan jangka panjang, antara hasil yang 

diinginkan dengan faktor pendorong tercapainya hasil tersebut, dan 

antara ukuran obyektif yang keras dengan ukuran subyektif yang 

lebih lunak. Balanced scorecard yang dibuat dengan benar 

mengandung kesatuan tujuan, karena semua ukuran diarahkan 

kepada pencapaian strategi yang terpadu. Balanced scorecard 

menekankan bahwa semua ukuran keuangan dan non keuangan 

harus menjadi satu kesatuan bagian sistem informasi untuk para 

pekerja di semua tingkat perusahaan. 
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Untuk dapat melihat hubungan keempat perspektif dalam 

balanced scorecard dapat dilihat pada gambar 2.1 

Gambar 2.1 

Hubungan Empat Perspektif Balanced Scorecard 

 

 

2.3 Balanced Scorecard Sebagai Sistem Manajemen Strategis 

Balanced scorecard menekankan bahwa semua ukuran keuangan 

dan non keuangan harus menjadi bagian dari sistem informasi untuk 

seluruh karyawan pada semua tingkat organisasi berdasarkan visi dan 

strategi dari suatu unit usaha. Visi dan strategi itu diterjemahkan ke dalam 

empat perspektif yang masing-masing dinyatakan dalam bentuk tujuan 

yang ingin dicapai organisasi, ukuran dari tujuan, target yang diharapkan 
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Sumber: Kaplan dan Norton, 2000: 28 
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pada masa datang, serta program-program yang harus dilaksanakan untuk 

memenuhi tujuan strategis. 

Kaplan dan Norton (2000: 9) bahwa balanced scorecard 

menerjemahkan visi dan misi strategi organisasi ke dalam seperangkat 

ukuran yang menyeluruh, memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan 

sistem manajemen strategis. Hubungan balanced scorecard dengan visi 

dan strategi perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini. 

Gambar 2.2 

Hubungan Balanced Scorecard dengan Visi dan Misi Perusahaan

 

 

Balanced scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran 

operasional. Perusahaan yang inovatif menggunakan balanced scorecard 

sebagai sebuah sistem manajemen strategis untuk mengelola strategi 

jangka panjang. Perusahaan menggunakan fokus pengukuran balanced 

scorecard untuk menghasilkan proses manajemen penting, yaitu: 

 

Strategi Perspektif 

Pelanggan 

Perspektif 

Bisnis Internal 

Perspektif 

Keuangan 

Perspektif 

Pembelajaran dan 
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Sumber: Kaplan dan Norton, Balanced Scorecard, 2000 
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1. Memperjelas dan menerjemahkan visi serta strategi. 

2. Mengkomunikasikan dan mengkaitkan berbagai tujuan dan ukuran 

strategis. 

3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai 

inisiatif strategis. 

4. Meningkatkan pembelajaran strategis. 

Pada umumnya, sistem manajemen tradisional berfokus hanya 

pada anggaran, sehingga strategi perusahaan sangat tergantung pada 

anggaran yang tersedia. Vincent Gaspersz (2005: 9-11) bahwa sistem 

manajemen tradisional hanya digunakan sebagai alat pengendalian, 

sedangkan sistem manajemen strategis balanced scorecard yang berfokus 

pada proses-proses manajemen strategis, sehingga strategi perusahaan 

menjadi suatu tindakan-tindakan yang terarah dan sistem manajemen 

strategis balanced scorecard digunakan sebagai alat. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Balanced Scorecard Dengan Pengukuran Kinerja Tradisional 

PENGUKURAN TRADISIONAL BALANCED SCORECARD 

1. Pengukuran kinerja dilakukan 

dengan menetapkan secara tegas 

tindakan tertentu yang di harapkan 

akan dilakukan oleh personel dan 

melakukan pengukuran kinerja 

untuk memastikan bahwa personel 

melaksanakan tindakan sebagaimana 

yang diharapkan. 

 

2. Ukuran kinerja yang digunakan 

adalah ukuran kinerja keuangan 

seperti pengukuran dengan ROI atau 

EPS, sedangkan kinerja lain seperti 

peningkatan kepercayaan pelanggan 

terhadap pelayanan perusahaan 

diabaikan. 

 

3. Lebih cocok digunakan dalam era 

industri yang hanya berfokus pada 

informasi finansial saja yang 

cenderung melakukan investasi 

jangka panjang. 

 

4. Hanya melaporkan apa yang terjadi 

pada periode lalu tanpa 

menunjukkan bagaimana manajer 

dapat memperbaiki kinerja pada 

periode selanjutnya. 

1. Sistem penilaian perusahaan 

memiliki cakupan yang lebih luas 

sehingga lebih menggambarkan 

kinerja yang sesungguhnya. Konsep 

ini tidak hanya mengukur hasil 

akhir, akan tetapi juga menilai 

aktivitas-aktivitas perusahaan yang 

menentukan hasil tersebut. 

 

2. Kinerja personel di ukur dengan 

keuangan untuk mengetahui 

tindakan yang telah dilakukan di 

masa lalu disertai dengan ukuran 

non keuangan seperti kepuasan 

pelanggan, produktifitas, serta 

komitmen personel. 

 

3. Tidak hanya berfokus pada tujuan 

jangka pendek tetapi juga 

bagaimana mencapai keberhasilan di 

masa yang akan datang demi 

tercapai tujuan jangka panjang. 

 

4. Balanced scorecard memberikan 

pandangan yang menyeluruh tentang 

kondisi organisasi serta memberi 

kerangka kerja untuk 

mengkomunikasikan misi dan 

strategi yang mendorong 

keberhasilan saat ini dan di masa 

yang akan datang. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Perspektif keuangan memberikan petunjuk pada perusahaan serta 

implementasinya memberikan kontribusi atau tidak kepada laba 

perusahaan. Pada perspektif pelanggan memungkinkan manajer untuk 

Sumber: Mulyadi dan Yuwono, 1999 
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mengolah strategi yang berorientasi pada pelanggan dan pasar yang 

nantinya akan memberikan keuntungan finansial masa depan yang lebih 

baik. Proses bisnis internal memberikan suatu informasi mengenai proses 

internal perusahaan yang nantinya akan berdampak kepada kepuasan 

pelanggan dan pencapaian tujuan perusahaan. Yang terakhir, perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan mengidentifikasi infrastruktur yang harus 

dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan 

kinerja jangka panjang. 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 
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