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BAB II 

    KAJIAN PUSTAKA   

 

A . Penelitian Terdahulu 

 Gunawan (2011) pernah meneliti tentang pengukuran kinerja dengan 

metode Balanced Scorecard pada hotel selecta batu. Hasil penelitian yang 

dilakukan menyatakan bahwa kinerja pada perusahaan dinilai kurang baik. Ini  

dilihat dari analisis 4 perspektif yang dilakukan yaitu : hasil analisis perspektif 

pelanggan menunjukkan bahwa secara umum perusahaan mampu untuk 

memberikan kepuasan yang maksimal kepada para tamu hotel. Berdasarkan 

perspektif bisnis internal menunjukkan bahwa semakin efektifnya 

penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil analisis perspektif 

pembelajaaan dan pertumbuhan, pada perspektif ini indikator yang digunakan 

meliputi training dan absenteeism yang mengalami peningkatan. 

 Rahmani (2009) meneliti pengukuran kinerja dengan balanced 

scorecard pada UIN Malang hasil penelitiannya yaitu, kinerja UIN diukur 

dengan metode balanced scorecard dikatakan baik. Ini dilihat dari perspektif 

keuangan dimana  universitas ini berpeluang mendapatkan dana dari Islamic 

development bank (IBD), perspektif pelanggan terlihat  dari mahasiswa puas 

akan kinerja dosen. Perspektif  proses juga cukup baik dilihat dengan 

banyaknya kualifikasi dosen dengan pendidikan doktor dan perspektif 

pembelanjaran dan pertumbuhan juga baik dengan rendahnya retensi pegawai. 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kinerja 

 Kinerja merupakan suatu tingkat dimana para individu dan organisasi 

dalam suatu perusahaan berusaha untuk mencapai suatu tujuan yang efektif 

dan efisien. Efektivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan kemampuan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan efisiensi menggambarkan 

beberapa masukan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit keluaran. 

Dalam hal ini kinerja perusahaan merupakan dasar dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. 

 (Anthony, dkk dalam Gunawan (2011) menyatakan bahwa efektivitas 

suatu organisasi berkaitan dengan kemampuan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan, sedangkan efisiensi menggambarkan beberapa masukan yang 

diperlukan untuk menghasilkan suatu unit keluaran. 

2. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam 

menentukan tingkatan pencapaian tujuan. Ukuran kinerja juga membantu 

warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara 

dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan – pelayanan tersebut 

(Ulum, 2008:182) 

 Keberhasilan pencapaian strategik yang menjadi basis pengukuran 

kinerja perlu ditentukan ukurannya, dan ditentukan inisiatif strategik untuk 

mewujudkan sasaran – sasaran tersebut. Sasaran strategik beserta ukurannya 

kemudian digunakan untuk menentukan target yang dijadikan basis penilaian 
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kinerja. Oleh karena itu, pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang 

dapat dilakukan terhadap aktivitas dari berbagai rantai nilai yang ada pada 

perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan 

balik yang akan memberikan informasi tentang pelaksanaan suatu rencana 

dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan 

pengendalian tersebut. 

 Menurut (Sartono 2001) dalam gunawan(2011) alat analisis kinerja 

yang selama ini banyak digunakan antara lain adalah rasio keuangan, balanced 

scorecard, dan Economic Value Added. Pengukuran kinerja dengan 

menggunakan rasio keuangan, tolak ukur yang digunakan yaitu : rasio 

profitabilitas, aktivitas, leverage, likuiditas. Namun penggunaan konsep 

tersebut belum dapat memuaskan keinginan pihak manajemen  khususnya 

bagi penyandang dana (investor). 

 

3. Manfaat Pengukuran Kinerja 

 Menurut Ulum (2008:184) manfaat pengukuran kinerja antara lain : 

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 

kinerja manajemen. 

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah di terapkan. 

3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif 

untuk memperbaiki kinerja. 
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4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman ( reward and 

punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai 

dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

5. sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi. 

6. membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

7. membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan 

8. memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 

 

4. Konsep Balanced Scorecard 

 Organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan penyediaan 

services and goods untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. 

Dalam hal ini masyarakat merupakan pelanggan yang harus dilayani dengan 

baik sehingga dalam memenuhi customer satisfaction, sangat perlu 

ditanamkan polapikir terhadap para pengelola organisasi layanan publik 

tentang bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan (mardiasmo, 2009). 

 Kaplan dan Norton (1992) menyatakan bahwa balanced scorecard 

terdiri dari kartu skor (scorecard) dan berimbang ( balanced). Kartu skor 

adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. 

Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak 

diwujudkan oleh personil dimasa depan. Melalui kartu skor, skor yang akan 

diwujudkan personil dimasa depan dibandingkan dengan hasil kinerja 

sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi 
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atas kinerja personil yang bersangkutan. Kata berimbang dimaksudkan untuk 

menunjukkan bahwa kinerja personil diukur secara berimbang dari dua aspek 

: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan 

ekstern. Oleh sebab itu personil harus mempertimbangkan keseimbangan 

antara pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, antara kinerja jangka 

pendek dan jangka panjang, serta antara kinerja yang bersifat intern dan yang 

bersifat ekstern, jika kartu skor personil digunakan untuk merencanakan skor 

yang hendak diwujudkan dimasa depan. 

 Balanced scorecard mengembangakan seperangkat tujuan unit bisnis 

melampaui rangkuman unit finansial. Para eksekutif perusahaan sekarang 

dapat mengukur berbagai unit bisnis mereka dengan menciptakan nilai bagi 

para pelanggan perusahaan saat ini dan yang akan datang dan seberapa banyak 

perusahaan harus meningkatkan kemampuan internal dan investasi didalam 

sumberdaya manusia, sistem dan prosedur yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kinerja yang akan datang. 

 Balanced scorecard mencakup berbagai aktivitas penciptaan nilai yang 

dihasilkan dan parapartisipan perusahaan yang memiliki kemampuan dan 

motivasi yang tinggi (Kaplan dan Norton, 1996). Pada dasarnya balanced 

scorecard merupakan sistem manajemen bagi perusahaan untuk berinvestasi 

jangka panjang demi memperoleh hasil finansial yang memungkinkan 

perkembangan organisasi bisnis daripada sekedar mengelola bottom line 

untuk memacu hasil – hasil jangka pendek (Gaspersz dalam gunawan 2011). 
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Perusahaan menggunakan fockus pengukuran scorecard untuk menhasilkan 

berbagai proses manajemen (Kaplan dan Norton, 1996) : 

1. Memperjelas dan menterjemahkan visi, misi dan strategi 

perusahaan. 

2. Mengkomunikasikan dan mengkaitkan berbagai tujuan dan ukuran 

strategis. 

3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai 

inisiatif strategis. 

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. 

Dari uraian diatas tampak bahwa balanced scorecard dimulai dari visi 

dan strategi perusahaan, dimana dari sini berbagai faktor kesuksesan yang 

penting didefinisikan. Ukuran–ukuran kinerja dibangun sebagai alat bantu 

untuk menetapkan target dan mengukur kinerja perusahaan. Dengan demikian 

balanced scorecard merupakan suatu sistem pengukuran kinerja manajemen 

yang diturunkan dari visi dan strategi yang merefleksikan aspek – aspek 

terpenting dalam suatu bisnis. 

Balanced scorecard adalah alat untuk melihat jelas organisasi, 

meningkatkan komunikasi, membangun tujuan – tujuan organisasional dan 

umpan balik bagi strategi (Anthony dan Govindarajan, 2003). 
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5.Manfaat Balanced Scorecard BagiManajemen 

 Balanced scorecard membuat perusahaan mampu menselaraskan 

proses manajemen atau memfokuskannya diseluruh jenjang organisasi pada 

implementasi strategi jangka panjang. Tanpa Balanced Scorecard banyak 

organisasi tidak mampu mencapai konsistensi visi dan akhirnya bagaimana 

mereka mencoba merubah arahan dan mengenalkan strategi dan proses baru. 

Manfaat penggunaan Balanced Scorecard menurut Michael (1992) 

(dalamGunawan 2011). 

1. Kerangka Balanced Scorecard menghasilkan rencana strategi yang 

komprehensif. 

2. Kerangka  Balanced Scorecard menghasilkan rencana strategi yang 

Koheren 

3. Komprehensif di koheren rencana strategi yang dihasilkan dengan 

kerangka Balanced Scorecard memungkinkan manajemen dan 

karyawan melakukan updating secara berkelanjutan terhadap 

implementasi. 

4. Kerangka Balanced Scorecard menjadikan semua strategi obyektif 

teratur, dengan demikian personal yang bertanggungjawab atas 

pencapaian strategi objectivies tertentu dapat mengetahui ukuran 

keberhasilan pencapaiannya dan faktor yang menjadi pemicu 

keberhasilannya. Sehinggga semua strategi objectivies menjadi 

manageable atau achievabl 
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6 .Evolusi Perkembangan Balanced Scorecard 

 Evolusi perkembangan balnced scorecard menurut mulyadi (2001), 

diantaranya adalah 

1. Balanced scorecard sebagai perbaikan atas sistem pengukuran 

kinerja eksekutif. Balanced scorecard dimanfaatkan untuk 

menyeimbangkan usaha dan perhatian eksekutif  pada  kinerja 

keuangan dan non keuangan, serta kinerja jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

2. Balanced scorecard sebagai rerangka perencanaan strategis. 

Pemanfaatan balanced scorecard pada sistem perencanaan 

strategik sebagai alat untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan dan 

strategi perusahaan kedalam sasaran-sasaran strategik dengan 

empat atribut, yaitu komprehensif, koheren, terukur dan 

berimbang. 

Blanced scorecard sebagai basis sistem terpadu dalam pengelolaan kinerja 

personal, balanced scorecard tidak lagi hanya dimanfaatkan oleh eksekutif 

untuk mengelola perusahaan, namun juga dimanfaatkan oleh seluruh personal 

(manajemen dan karyawan) untuk mengelola perusahaan. Balanced scorecard 

memberikan rerangka jelas dan masuk akal bagi seluruh personal untuk 

menghasilkan kinerja keuangan melalui perwujudan berbagai kinerja 

keuangan melalui perwujudan berbagai kinerja non keuangan. 
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7. Perspektif Balanced Scorecard 

   1. Perspektif Keuangan 

 Tujuan keuangan menjadi tujuan dan ukuran di semua ukuran 

scorecard lainnya. Ukuran kinerja keuangan memberikan petunjuk apakah 

strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaanya memberikan kontribusi 

atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Oleh karena itu, laporan 

keuangan sangat penting karena merupakan hasil akhir dari suatu proses 

akuntansi. Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian dalam balanced 

scorecard karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi 

ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil. 

Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan focus dari tujuan-

tujuan yang ada dalam tiga perspektif lainnya. Tujuan perspektif keuangan 

dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis yang oleh Kaplan 

dan Norton (1996) dibedakan menjadi tiga tahap : 

a. Pertumbuhan  

Pertumbuhan merupakan tahap pertama dan tahap awal dari 

siklus kehidupan bisnis. Pada tahap  ini suatu  perusahaan memiliki 

tingkat pertumbuhan yang sama sekali atau paling tidak memiliki 

potensi untuk berkembang. Untuk menciptakan potensi ini, 

kemungkinan seorang manajer harus terikat komitmen untuk 

mengembangkan suatu produk atau jasa baru, membangun dan 

mengembangkan fasilitas produksi, menambah kemampuan operasi, 
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mengembangkan sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi yang 

akan mendukung hubungan global, serta mengasuh dan 

mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Perusahaan dalam 

tahap pertumbuhan mungkin secara aktual beroperasi dengan cash 

flow negative dan tingkat pengembalian atas modal yang rendah. 

Investasi yang ditanam untuk kepentingan masa depan sangat 

memungkinkan memakai biaya yang lebih dibandingkan dengan 

jumlah dana yang mampu dihasilkan dari basis operasi yang ada 

sekarang, dengan produk dan jasa konsumen yang masih terbatas. 

Sasaran keuangan untuk growth stage menekankan pada pertumbuhan 

penjualan didalam pasar baru dari konsumen baru dan atau dari produk 

dan jasa baru. 

b. 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 mengembangkan pangsa pasar serta 

mempertahankan pangsa pasar yang ada. Investasi yang dilakukan 

umumnya diarahkan untuk menghilangkan kemacetan, 

mengembangkan kapasitas dan meningkatkan perbaikan operasional 

secara konsisten. Pada tahap ini perusahaan perusahaan tidak lagi 

bertumpu pada strategi-strategi jangka panjang. Sasaran keuangan 
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tahap ini lebih diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas 

investasi yang dilakukan. 

c. Menuai  

  Tahap ini  merupakan tahap kematangan, suatu tahap dimana 

perusahaan menuai terhadap investasi mereka. Perusahaan tidak lagi 

melakukan investasi lebih jauh kecuali hanya memelihara dan 

perbaikan fasilitas, tidak untuk melakukan ekspansi atau membangun 

suatu kemampuan baru. Tujuan utama dalam tahap ini adalah 

memaksimumkan arus kas yang masuk ke perusahaan. Sasaran 

keungan pada tahap menuai adalah cash flow maksimum yang mampu 

dikembalikan dari investasi dimasa lalu. 

2. Perspektif Pelanggan. 

Dalam perspektif pelanggan balanced scorecard, perusahaan 

melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pelanggan yang akan dimasuki. 

Segmen pasar merupakan sumber yang menjadi komponen dalam mencapai 

tujuan finansial perusahaan. Perspektif pelanggan memungkinkan perusahaan 

menyelaraskan berbagai ukuran pelanggan penting kepuasan, loyalitas, 

retensi, akuisisi dan profitabilitas dengan pelanggan dan segmen pasar 

sasaran. Perspektif pelanggan juga memungkinkan perusahaan melakukan 

identifikasi dan pengukuran secara eksplisit, posisi nilai yang akan perusahaan 

berikan kepada pelanggan dan pasar sasaran. Menurut Gaspersz (2007) 

ukuran kinerja dalam perspektif pelanggan, antara lain : 

a. Pangsa Pasar 
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Menggambarkan proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah unit bisnis di 

pasar tertentu (dalam bentuk jumlah pelanggan, uang yang dibelanjakan, atau 

volume satuan yang terjual). 

b. Retensi Pelanggan 

Mempertahankan  dan meningkatkan pangsa pasar dalam segmen 

pelanggan diawali dengan mempertahankan pelanggan yang ada di 

segmen tersebut. 

c. Akuisisi pelanggan 

Mengukur dalam bentuk relatif maupun absolut, keberhasilan unit 

bisnis dalam menarik dan memenangkan bisnis baru. 

d. Kepuasan Pelanggan 

Menilai tingkat kepuasan atas kriteria kinerja tertentu di dalam 

proporsi nilai. 

 

e. Profitabilitas Pelanggan 

Mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pelanggan atau 

segmen tertentu setelah menghitung berbagai pengeluaran yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

 Menurut Kaplan dan Norton 1996, dalam proses bisnis internal, 

manajer harus bisa mengidentifikasi proses internal yang penting dimana 

perusahaan diharuskan melakukan dengan baik karena proses internal tersebut 

mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan 



19 
 

pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham. Tahapan dalam 

bisnis internal meliputi : 

a. Inovasi  

Inovasi yang dilakukan dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh 

bagian riset dan pengembangan. Dalam tahap inovasi ini, tolak ukur 

yang digunakan adalah besarnya produk-produk baru, waktu untuk 

mengembangkan suatu produk secara relative jika dibandingkan 

perusahaan pesaing, besarnya biaya, banyaknya produk baru yang 

berhasil dikembangkan. 

b. Proses Operasional 

Tahapan ini merupakan tahapan dimana perusahaan berupaya 

untuk memberikan solusi kepada para pelanggan dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tolak ukur yang digunakan 

antara lain tingkat kerusakan produk pra penjualan, banyaknya bahan 

baku yang terbuang percuma, frekuensi pengerjaan ulang produk 

sebagai akibat terjadinya kerusakan, banyaknya permintaan para 

pelanggan yang tidak dapat dipenuhi, penyimpangan biaya produksi 

actual terhadap biaya anggaran produksi serta tingkat efisiensi per 

kegiatan produksi. 

c. 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 
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tambahan kepada pelanggan yang telah membeli produknya seperti 

layanan pemeliharaan produk, layanan perbaikan kerusakan, rata-rata 

untuk menanggapi panggilan pelayanan (service call). 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan. 

Perspektif keempat dalam balanced scorecard mengembangkan 

pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan 

tumbuh. Tujuan darimana perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah 

menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian tiga perspektif 

sebelumnya. Perspektif keuangan, pelanggan dan proses bisnis internal dapat 

mengungkapkan kesenjangan antara kemampuan yang ada dari orang, sistem 

dan prosedur dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kinerja yang 

handal. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut perusahaan harus 

melakukan investasi dalam bentuk reskilling employes. Adapun faktor-faktor 

yang harus diperhatikan adalah (Kaplan dan Norton,1996) 

1. Kemampuan pekerja 

Peralihan ini menurut reskilling para pegawai sehingga pikiran dan 

kemampuan kreatif mereka dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa tenaga kerja pada 

perusahaan dewasa ini lebih dituntut untuk dapat berpikir kritis dan 

melakukan evaluasi terhadap proses dn lingkungan untuk dapat memberikan 

usulan perbaikan. Oleh sebab itu, dalam pengukuran strategi perusahaan, 

salah satunya harus berkaitan secara spesifik dengan kemampuan pegawai, 

yaitu apakah perusahaan telah mencanangkan peningkatan kemampuan 
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sumberdaya manusia yang dimiliki. Ada 3 pengukuran atas pekerja yang 

disebut pengukuran pekerja inti (Core Employee Measurement), yaitu 

 

 

a). Kepuasan Pegawai (Employee Satisfaction). 

Sedangkan menurut Kaplan dan Norton (1996) terdapat beberapa 

elemen dari kepuasan pegawai yaitu : 

a) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan 

b) Pengakuan atas pekerjaan yang baik 

c) Akses kepada informasi yang cukup untuk bekerja dengan baik 

d) Dorongan aktif agar kreatif dan menggunakan inisiatif 

e) Dukungan atasan 

f) Kepuasan menyeluruh terhadap perusahaan 

b). Retensi Pegawai 

Mengukur retensi pegawai adalah untuk mempertahankan selama 

mungkin para pekerja diminati perusahaan. Teori yang menjelaskan 

ukuran ini adalah bahwa perusahaan membuat investasi jangka panjang 

dalam diri para pekerja sehingga setiap kali ada pekerja yang berhenti 

yang bukan atas keinginan perusahaan merupakan suatu kerugian modal 

intelektual bagi perusahaan. Retensi pegawai pada umumnya diukur 

dengan prosentase keluarnya pekerja yang memegang jabatan kunci. 
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c). Produktifitas pegawai 

Produktifitas pegawai merupakan suatu ukuran hasil dari pengaruh 

menyeluruh dari meningkatkan keahlian dan moral pegawai, inovasi, 

meningkatkan proses intern, dan memuaskan pelangga. Tujuannya adalah 

untuk menghubungkan output yang dihasilkan pegawai dengan jumlah 

pegawai yang digunakan untuk memproduksi output tersebut. Ukuran 

produktifitas yang paling sederhana adalah pendapatan per pegawai. 

Ukuran ini menunjukkan berapa banyak output yang dapat dihasilkan per 

pegawai. Sementara pegawai dan organisasi menjadi lebih efektif menjual 

dengan volume yang lebih tinggi serta peringkat produk dan jasa dengan 

nilai tambah yang lebih tinggi pula, sehingga pendapatan per pegawai 

harus naik.  

2. Kemampuan sistem informasi 

Perusahaan perlu memiliki prosedur informasi yang mudah dipahami, 

mudah dijalankan. Tolak ukur yang sering digunakan adalah bahwa informasi 

yang dibutuhkan mudah didapatkan, tepat dan tidak memerlukan waktu lama 

untuk mendapat informasi tersebut. 

3. Motivasi, pemberdayaan dan penyetaraan 

Meskipun pekerja yang terampil dilengkapi dengan akses informasi 

yang luas, tidak akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan perusahaan 

jika mereka tidak bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan. Adanya 

para pekerja yang termotivasi, dan yang terberdayakan dapat diukur dengan 

beberapa cara, antara lain : 
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 a). Ukuran saran yang diberikan dan dilaksanakan 

Ukuran ini mengukur partisipasi para pekerja dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. Ukuran seperti ini dapat diperkuat 

lagi dengan sebuah ukuran pelengkap, jumlah saran yang 

dilaksanakan, yang menilai mutu saran yang diajukan, dan 

mengkomunikasikan tenaga kerja bahwa saran-saran mereka dihargai 

dan diperhatikan. 

b). Ukuran peningkatan 

Mengukur jumlah saran yang berhasil dilaksanakan dan 

cepatnya peningkatan yang terjadi dalam proses penting perusahaan 

adalah ukuran hasil yang baik bagi tujuan keselarasan perusahaan 

maupun perorangan. Ukuran ini memberi indikasi bahwa para pekerja 

secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas peningkatan perusahaan. 

c). Ukuran kinerja tim 

Setiap ukuran mengkomunikasikan dengan jelas tujuan 

korporasi untuk setiap orang agar bekerja efektif dalam tim dan supaya 

setiap tim diberbagai bagian perusahaan menyediakan bantuan dan 

dukungan yang saling menguntungkan. 
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8. Kinerja Balance Scorecard Pada Perhotelan 

 Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

bagi suatu organisasi, karena tanpa tanpa memiliki pengukuran kinerja yang 

komprehensif suatu organisasi tidak akan mampu mengendalikan 

organisasinya dengan baik. Pengukuran kinerja hanya dari perspektif 

keuangan saja terbukti kurang memberikan hasil yang optimal bagi 

perusahaan dan hanya mengacu pada anggaran tahunan perusahaan. Oleh 

karena itu diperlukan suatu metode pengukuran kinerja yang dapat 

memberikan gambaran keberhasilan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Balance scorecard merupakan suatu metode pengukuran yang memandang 

kinerja perusahaan dari empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan proses 

bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu balance 

scorecard juga lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis atau operasional. 

Perusahaan yang menggunakan metode ini sebagai sebuah sistem manajemen 

strategis, untuk mengelola strategi jangka panjang. Perusahaan menggunakan 

fokus pengukuran Balance Scorecard untuk menghasilkan berbagai proses 

manajemen penting, yaitu memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi, 

merencanakan, menetapkan sasaran dan menyelaraskan berbagai inisiatif 

strategis. 
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Hotel adalah suatu bentuk bangunan, perusahaan atau badan usaha 

akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan 

dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu 

diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik yang bermalam di hotel tersebut 

ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki 

hotel itu. 

 


