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BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Anifah (2009), tentang Analisis Kinerja Koperasi Baitul 

Maal Wat Tamwil (BMT) Menggunakan Pendekatan Metode Balance Scorecard 

(Studi pada BMT Karton Dan BMT Wonorejo Pasuruan), menunjukkan bahwa 

kinerja BMT Kraton dan BMT Wonorejo dengan mengunakan metode Balanced 

Scorecard mengalami peningkatan dari waktu ke waktu selama periode 2003 – 

2007, (2) kinerja BMT Kraton dan BMT Wonorejo berdasarkan pendekatan 

metode Balanced Scorecard menampakkan adanya perbedaan pada perspektif 

keuangan, perspektif bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Sedangkan pada perspektif pelanggan tidak terlihat adanya 

perbedaan yang menonjol. 

Hasil penelitian Nugroho (2013), tentang analisis pengukuran kinerja 

perusahaan dengan konsep Balance Scorecard (Studi Kasus PT Wijaya Karya), 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan WIKA lebih baik dibandingkan tahun 

sebelumnya, kinerja kepuasan customer WIKA, menunjukkan bahwa nilai 

kepuasan yang baik untuk atribut produk dan jasa, citraperusahaan, dan hubungan. 

Sedangkan untuk kinerja proses bisnis internalmenunjukkan hasil yang baik pada 

proses inovasi, operasi, dan pelayanan purnajual. Kinerja kepuasan karyawan juga 

menunjukkan hasil yang baik untuk kapabilitas karyawan, kapabilitas sistem 

 



7 
 

 

informasi, dan motivasi, pemberdayaandan keselarasan. Secara keseluruhan 

kinerja WIKA bisa dianggap bagus. 

Hasil penelitian Handayani (2011), tentang pengukuran kinerja organisasi 

dengan pendekatan Balance Scorecard pada RSUD Kabupaten Kebumen. Hasil 

analisis menunjukkan skor kinerja rumah sakit melalui empat perspektif Balanced 

Scorecard. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa hasil perspektif 

finansial dinilai baik dengan rasio efektivitas yang sesuai target. Kinerja 

berdasarkan perspektif pelanggan dianggap cukup baik. Namun, tingkat akuisisi 

pasien menurun. Berdasarkan perspektif proses bisnis internal, kinerja dinilai 

ideal. Tingkat produktivitas dilihat dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

rata-rata sebesar Rp24.663.959, dan kepuasan karyawan dinilai cukup baik. 

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas hubungan dengan penelitian ini 

adalah metode yang digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan sama yaitu, 

balance scorecard sedangkan perusahaan yang menjadi obyek berbeda. 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Pengertian Penilaian kinerja 

Menurut Helfert (2002:23), Pengertian kinerja itu sendiri 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-sumber daya yang dimiliki. 

Menurut Mahsun (2009:25), kinerja merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 
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mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategik planning suatu organisasi. 

Jadi dapat disimpulkan kinerja adalah suatu pencapaian atau hasil dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Mahsun (2009:25), pengukuran kinerja adalah suatu proses 

penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam 

menghasilkan barang dan jasa. 

Menurut Tampubolon (2005), penilaian kinerja adalah penentuan secara 

periodik atas efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan 

karyawannya, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan. 

Jadi dapat disimpulkan pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu proses 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah direncana 

oleh perusahaan. 

2.2.2 Elemen Pokok Pengukuran Kinerja 

Menurut Mahsun (2009:26), ada beberapa elemen pokok pengukuran 

kinerja yaitu: 

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi 

Tujuan adalah pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai 

organisasi. Sasaran adalah tujuan organisasi yang sudah dinyatakan 

secaraeksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara 
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atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi 

dan misi organisasi. 

2. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja 

Indikator kinerja mangacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung 

yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran 

kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Imdikator kinerja dan 

ukuran kinerja ini dibutuhkan untuk menilai tingkat tercapainya tujuan, 

sasaran, dan strategi. 

3. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-sasaran Organisasi 

Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka 

pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian 

tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan 

indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. 

4. Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi 

mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja 

organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian 

kinerja dijadikan feedback, penilaian kemajuan organisasi dan dasar 

peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 
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a. Feedback 

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi 

manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode 

berikutnya. 

b. Penilaian Kemajuan Organisasi 

Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat 

bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria 

yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang 

telah ditetapkan. 

c. Meningkatkan Kualitas Pengembangan Keputusan dan Akuntabilitas 

Pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholders. Keputusan-

keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat membutuhkan 

dukungan informasi kinerja ini. Informasi kinerja juga membantu menilai 

keberhasilan manajemen atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan 

mengurus organisasi. 

2.2.3 Tujuan dan manfaat penilaian kinerja 

Menurut Munawir (2010:31), tujuan penilaian kinerja bagi perusahaan 

adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas 

usaha. 

Tujuan Penilaian Kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku berupa 

kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran 
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organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan 

hasil yang diinginkan oleh organisasi. 

Jadi dapat disimpulkan tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengevaluasi 

suatu kinerja pada perusahaan, sehingga tujuan dari perusahaan bisa tercapai 

dengan adanya penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dilihat dari tingkat 

likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2009), manfaat dari penilaian kinerja bagi manajemen 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan,seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan 

dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

6. Penghargaan digolongkan dalam dua (2) kelompok, yaitu: 

a. Penghargaan intrinsik, berupa rasa puas diri yang diperoleh 

seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan 

baik dan telah mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan 
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berbagai teknik seperti pengayaan pekerjaan, penambahan 

tanggung jawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

b. Penghargaan ekstrinsik, terdiri dari kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan, baik yang berupa kompensasi langsung (gaji, 

honorarium lembur dan hari lembur, pembagian laba, pembagian 

saham, dan bonus), kompensasi tidak langsung (asuransi 

kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium liburan, dan tunjangan 

masa sakit), dan kompensasi non keuangan (ruang kerja yang 

memiliki lokasi istimewa, peralatan kantor yang istimewa, dan 

tempat parkir luas), dimana ketiganya memerlukan data kinerja 

karyawan agar penghargaan tersebut dirasakan adil oleh karyawan 

yang menerima penghargaan tersebut. 

2.2.4 Pengertian Balance Scorecard 

Menurut Munawir (2002: 437), pengertian balanced Scorecard adalah 

Suatu kartu skor yang digunakan untuk merencanakan skor yang hendak 

diwujudkan oleh seseorang di masa depan, dan untuk mencatat skor hasil kinerja 

yang sesungguhnya dicapai oleh seseorang. 

Menurut Yuwono, dkk (2006:8), mengemukakan bahwa Balanced 

Scorecard merupakan suatu sistem manajemen pengukuran, dan pengendalian 

yang secaracepat, tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada 

manajertentang performance bisnis. 

 



13 
 

 

Jadi dapat disimpulkan balance scorecard adalah suatu sistem manajemen 

yang akan mengukur dan mengendalikan kinerja perusahaan agar tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan dapat tercapai. 

Balance scorecard merupakan suatu system management strategi yang 

menjabarkan visi dan strategi suatu perusahaan kedalam tujuan operasional dan 

tolak ukur. Tujuan dan tolak ukur dikembangkan untuk setiap 4 (empat) perspektif 

yaitu : perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis 

internal, perspektif pelanggan, perspektif keuangan. 

1. Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Menurut Yuwono, dkk (2006: 39-42), mengemukakan bahwa proses 

pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya 

manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini 

adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan 

perbaikan individu dan organisasi. Dalam organisasi knowledge-worker, 

manusia adalah sumber daya utama. Dalam berbagai kasus, perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan merupakan fondasi keberhasilan bagi 

knowledge-worker organization dengan tetap memperhatikan faktor sistem 

dan organisasi. Hasil dari pengukuran ketiga perspektif sebelumnya biasanya 

akan menunjukkan kesenjangan yang besar antara kemampuan orang, sistem, 

dan prosedur yang ada saat ini dengan yang dibutuhkan untuk mencapai 

kinerja yang diinginkan. Itulah mengapa, perusahaan harus melakukan 

investasi di ketiga faktor tersebut untuk mendorong perusahaan menjadi 

sebuah organisasi pembelajar (learning organization). 
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Menurut Kaplan dan Norton “learning” lebih sekedar “training” 

karena pembelajaran meliputi pula proses “mentoring dan tutoring”, seperti 

kemudahan dalam komunikasi disegenap pegawai yang memungkinkan 

mereka untuk siap membantu jika dibutuhkan. Tolak ukur dalam perspektif 

ini, yaitu: 

1. Capabilities Empolyee (Kemampuan Pekerja) 

Tantangan bagi perusahaan adalah agar para pegawai dapat 

menyumbangkan segenap kemampuannya untuk organisasi, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan, serta meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Perusahaan yang ingin mencapai tingkat kepuasan yang tertinggi 

perlu dilayani oleh pekerja yang terpuaskan perusahaan. Untuk mengetahui 

tingkat kepuasan karyawan, perusahaan perlu melakukan survei secara teratur. 

Beberapa unsur kepuasan karyawan yaitu keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan, pengakuan/penghargaan (reward and recognition) karena telah 

melakukan pekerjaan dengan baik, akses memperoleh informasi, dorongan 

untuk melakukan kreativitas dan inisiatif, serta dukungan dari atasan. 

Produktivitas pekerja dapat diukur dengan total penjualan bersih dibagi 

dengan jumlah pekerja atau laba bersih setelah pajak dibagi denganjumlah 

pekerja (Sumarsan, 2010: 232). 

2. Capabilities Information System (Kemampuan Sistem Informasi) 

Bagaimanapun juga, meski motivasi dan keahlian pegawai telah 

mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan, masih diperlukan 

informasi-informasi yang terbaik. Dengan kemampuan sistem informasi yang 
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memadai, kebutuhan seluruh tingkatan manajemen dan pegawai atas informasi 

yang akurat dan tepat waktu dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. 

3. Motivation, Empowerment, and Aligment (Motivasi, Pemberdayaan, dan 

Keselarasan) 

Perspektif ini penting untuk menjamin adanya proses yang 

berkesinambungan terhadap upaya pemberianmotivasi dan inisiatif yang 

sebesar-besarnya bagi pegawai. Paradigma manajemen terbaru menjelaskan 

bahwa proses pembelajaran sangat penting bagi pegawai untuk melakukan 

trial and error, sehingga turbelensi lingkungan sama-sama dicobakenali tidak 

saja oleh jenjang manajemen strategis, tetapi juga oleh segenap pegawai di 

dalam organisasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Oleh karena 

itu, upaya tersebut perlu dukunganmotivasi yang besar dan pemberdayaan 

pegawai berupa delegasi wewenang yang memadai untuk mengambil 

keputusan. Tentunya itu semua harus dibarengi dengan upaya penyesuaian 

yang terus menerus sejalan dengan tujuan organisasi. 

2. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Menurut Yuwono, dkk (2006:36-37), Setiap bisnis memiliki rangkaian 

proses tertentu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil 

finansial yang baik. Balanced Scorecard membaginya dalam tiga model dari 

proses bisnis utama, yaitu:  

1. Proses Inovasi 

Dalam proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan 

laten dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka butuhkan. 
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Proses inovasi dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian R dan D, 

sehingga setiap keputusan pengeluaran suatu produk ke pasar telah memenuhi 

syarat-syarat pemasaran dan dapat dikomersialkan (didasarkan pada 

kebutuhan pasar). Aktivitas R dan D ini merupakan aktivitas penting dalam 

menentukan kesuksesan perusahaan, terutama untuk jangka panjang. 

2. Proses Operasi 

Proses operasi adalah proses untuk membuat dan menyampaikan produk 

atau jasa. Aktivitas di dalam proses operasi terbagi ke dalam dua bagian: 1) 

proses pembuatan produk dan 2) proses penyampaian produk kepada 

pelanggan. Pengukuran kinerja terkait dalam proses operasi dikelompokan 

pada: waktu, kualitas, dan biaya. 

3. Layanan Purna Jual 

Proses ini merupakan jasa pelayanan kepada pelanggan setelah penjualan 

produk atau jasa dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam tahap ini, misalnya: 

penanganan garansi dan perbaikan penanganan atas barang rusak dan yang 

dikembalikan serta pemrosesan pembayaran pelanggan. Perusahaan dapat 

mengukur apakah upayanya dalam pelayanan purna jual ini telah memenuhi 

harapan pelanggan, dengan menggunakan tolok ukur yang bersifat kualitas, 

biaya, dan waktu seperti yang dilakukan dalam proses operasi. Untuk siklus 

waktu, perusahaan dapat menggunakan pengukuran waktu dari saat keluhan 

pelanggan diterima hingga keluhan tersebut diselesaikan. 
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Gambar 2.1 

Perspektif Proses Bisnis Internal 

 

Sumber : Kaplan and Norton, Balanced Scorecard, 2000. 

3. Perspektif Pelanggan 

Menurut Yuwono, dkk (2006:33), perspektif pelanggan Balanced 

Scorecard mengidentifikasi bagaimana kondisi pelanggan dan segmen pasar 

yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Segmen 

yang dipilih mencerminkan keberadaan pelanggan sebagai sumber 

pendapatan. Dalam perspektif ini, pengukuran dilakukan dengan lima aspek, 

yaitu: 

1. Market Share (Pangsa Pasar) 

Pengukuran ini mencerminkan bagian yang dikuasai perusahaan atas 

keseluruhan pasar yang ada, yang meliputi antara lain: jumlah pelanggan, 

jumlah penjualan, dan volume unit penjualan. 

2. Customer Retention (Pertumbuhan/Mempertahankan Pelanggan) 

Mengukur tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan 

dengan konsumen. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besarnya 

persentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah pelanggan yang saat ini dimiliki 

perusahaan. 
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3. Customer Acquisition (Menarik/Perolehan Pelanggan Baru) 

Mengukur di mana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru atau 

memenangkan bisnis baru. Pengukuran dapat dilakukan melalui persentase 

jumlah penambahan pelanggan baru dan perbandingan total penjualan baru 

dengan jumlah pelanggan baru yang ada. 

4. Customer Satisfaction (Kepuasan Pelanggan) 

Mengukur tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria kinerja 

spesifik dalam value proposition. Pengukuran dapat dilakukan dengan 

berbagai macam teknik, seperti survei melalui surat (pos), interview melalui 

telepon, atau personal interview. 

5. Customer Profitabilitas (Keuntungan Pelanggan) 

Mengukur laba bersih dari seorang pelanggan atau segmen setelah 

dikurangi biaya yang khusus diperlukan untuk mendukung pelanggan tersebut. 

4. Perspektif Keuangan 

Prespektif keuangan sangat penting untuk memberikan informasi 

apakah strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanannya memberikan 

kontribusi atau tidak bagi peningkatan laba perusahaan. 

Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari 

siklus kehidupan bisnis, yaitu: growth, sustain, dan harvest. Tiap tahapan 

memiliki sasaran yang berbeda, sehingga penekanan pengukurannya pun 

berbeda pula. (Yuwono, dkk 2006:31). 
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1. Growth (Pertumbuhan) 

Tahapan awal siklus kehidupan perusahaan di mana perusahaan memiliki 

produk atau jasa yang secara signifikan memiliki potensi pertumbuhan terbaik. 

Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan biasanya beroperasi dengan arus kas 

yang negatif dengan tingkat pengembalian modal yang rendah. Dengan 

demikian, tolok ukur kinerja yang cocok dalam tahap ini adalah tingkat 

pertumbuhan pendapatan atau penjualan dalam segmen pasar yang telah 

ditargetkan. 

2. Sustain (Bertahan) 

Tahapan kedua, di mana perusahaan masih melakukan investasi dan 

reinvestasi dengan mengisyratkan tingkat pengembalian terbaik. Dalam tahap 

ini, perusahaan mencoba mempertahankan pangsa pasar yang ada, bahkan 

mengembangkannya jika mungkin. Sasaran keuangan pada tahap ini 

diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. 

3. Harvest (Kedewasaan) 

Tahapan ketiga, di mana perusahaan benar-benar memanen/menuai hasil 

investasi pada tahap-tahap sebelumnya. Tidak ada lagi investasi besar, baik 

ekspansi maupun pembangunan kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk 

pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Sasaran keuangan utama dalam tahap 

ini, sehingga diambil sebagai tolok ukur adalah memaksimumkan arus kas 

masuk dan pengurangan modal kerja. 
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Menurut Hanafi dan Halim (2009:84-85), pengukuran kinerja 

perspektif keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio 

antara lain: 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan. Rasio ini antara 

lain: 

- Current Ratio =  
Aktiva Lancar

 Hutang Lancar
 

- Quick Ratio =  
Activa Lancar−Persediaan

Hutang Lancar
 

b. Rasio Aktivitas 

Rasio ini melihat beberapa aset kemudian menentukan beberapa 

tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. 

- Rata-rata Umur Piutang = 
Piutang

Penjualan/365
 

- Perputaran Persediaan = 
Harga Pokok Penjualan

Persediaan
 

- Perputaran Aktiva Tetap = 
Penjualan

Total Aktiva Tetap
 

- Perputaran Total Aktiva = 
Penjualan

Total Aktiva
 

c. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka panjangnya. 

- Rasio Total Utang = 
Total Hutang

Total Aset
 

- Times Interest Earned = 
EBIT

Bunga
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- Fixed Charged Coverage = 
EBIT+ Biaya Sewa

Bunga+Biaya Sewa
 

d. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan.  

- Profit Margin = 
Laba Bersih

Penjualan
 

- Return On Investment = 
Laba Bersih

Total Aktiva
 

- Return On Equity = 
Laba Bersih

Modal Saham
 

- Operating Ratio = 
HPP+Beban Usaha

Penjualan Bersih
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Gambar 2.2 

Balance Scorecard 

 

Untuk berhasil  

secara keuangan, 

apa yang harus kita 

perlihatkan kepada  

pemegang saham 

kita?  

Untuk menyenangkan 

Pemegang saham 

dan pelanggan, proses 

bisnis apa yang harus 

kita kuasai dengan 

baik? 

 

 

 

 

 

Untuk mewujudkan 

visi kita apa yang 

harus kita perlihatkan 

kepada pelanggan kita. 

 

        

 

 

 

 

 

Untuk mewujudkan visi kita  

bagaimana kita memelihara 

kemampuan kita untuk berubah 

dan meningkatkan diri. 

 

Sumber: Kaplan and Norton, Balanced Scorecard, 2000. 
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2.2.5 Keunggulan Balance scorecard 

Menurut Mulyadi (2009:15-19). Keunggulan pendekatan Balanced 

Scorecard dalam sistem perencanaan strategik adalah pada kemampuan Balanced 

Scorecard dalam menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut:  

1. Komprehensif 

Balanced Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam 

perencanaan strategik, dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif 

keuangan, meluas ketiga perspektif lain: pelanggan, proses bisnis internal, 

serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif rencana strategik 

ke perspektif nonkeuangan tersebut menghasilkan manfaat berikut ini: 

a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipatganda dan berkesinambungan, 

karena dalam perencanaan, perhatian, dan usaha personel difokuskan ke 

perspektif nonkeungan – perspektif yang di dalamnya terletak pemacu 

sesungguhnya kinerja keuangan. 

b. Memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang 

kompleks, karena Balanced Scorecard menghasilkan rencana yang 

mencakup perspektif luas (keuangan, customer, proses, serta pembelajaran 

dan pertumbuhan), sehingga rencana yang dihasilkan mampu dengan 

kompleks merespon perubahan lingkungan. 

2. Koheren 

Balanced Scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan 

sebab-akibat (causal relationship) di antara berbagai sasaran strategik yang 
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dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam 

perspektif nonkeuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran 

keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

3. Seimbang 

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang 

berkesinambungan. Dengan demikian, nilai keempat perspektif tersebut dalam 

Balanced Scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak 

melebihi perspektif yang lainnya. 

4. Terukur 

Balanced Scorecard mengukur sasaran-sasaran strategik yang sulit untuk 

diukur. Sasaran strategik pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, 

serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah 

diukur. Namun, dalam pendekatan Balanced Scorecard ketiga perspektif non-

keuangan tersebut ditentukan ukurannya agar dapat dikelola, sehingga dapat 

diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Dengan demikian, 

keterukuran sasaran strategik pada ketiga perspektif tersebut menjanjikan 

perwujudan berbagai sasaran strategik nonkeuangan, sehingga kinerja 

keuangan dapat berlipat ganda dan berkesinambungan. 

 

 

 

 

 



25 
 

 

2.2.6 Penerapan Balance Scorecard untuk Rumah Sakit 

1. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

a. Retensi Karyawan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai tingkat 

komitmen karyawan yang dapat dilihat dari tingkat perputaran karyawa. 

Standar Idealnya adalah < 1,5 %. 

Retensi Karyawan = 
jumlah karyawan yang keluar 

total karyawan pada tahun berjalan
 x 100% 

b. Peningkatan Kapabilitas Karyawan adalah penilaian yang dinilai dari 

peningkatan pelatihan atau seminar yang di adakan rumah sakit maupun 

dari luar rumah sakit. Standar Idealnya adalah ≥ 60%. 

Kapabilitas Karyawan = 
jumlah pelatihan

jumlah karyawan
 x 100% 

2. Perspektif Proses Bisnis Internal  

Yang menjadi tolak ukur perspektif proses bisnis internal adalah penilaian 

kinerja yang dilakukan oleh rumah sakit (Depkes, 2005). 

a. BOR (Bed Occupancy Rate) adalah presentase penggunaan tempat tidur. 

Standar Idealnya adalah 75-85%. 

BOR = 
jumlah hari perawatan rumah sakit

jumlah tempat tidur x jumlah hari dlm 
satu periode

 x 100% 

b. BTO (Bed Turn Over Rate) adalah perbandingan jumlah pasien keluar 

dengan rata-rata tempat tidur yang siap pakai. Standar Idealnya adalah 5-

45 Kali. 

BTO =  
jumlah pasien keluar (hidup dan mati)

jumlah tempat tidur
 

c. TOI (Turn Over Interval) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak 

ditempati. Standar Idealnya adalah 1-3 hari.  
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TOI =
(jumlah tempat tidur x periode)− hari perawatan

jumlah pasien keluar (hidup dan mati)
 

d. ALOS (Average Length of Stay)adalah rata-rata lama rawat seorang 

pasien. Standar Idealnya 6-9 hari. 

ALOS = 
jumlah lama perawatan pasien

jumlah pasien keluar (hidup dan mati)
 

e. GDR (Gross Death rate) adalah untuk mengetahui rata-rata kematian 

untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar. Standar Idealnya adalah < 45 per 1000 

pasien.  

GDR = 
jumlah pasien mati (seluruhnya)

jumlah pasien keluar (hidup dan mati)
 x 100% 

f. NDR (Net Death Rate) adalah untuk mengetahui rata-rata angka kematian 

>48 jam setelah dirawat untuk tiap-taip 1000 pasien keluar. Standar 

Idealnya < 25% per 1000 pasien. 

NDR = 
jumlah pasien keluar>48 𝑗𝑎𝑚

jumlah pasien keluar ( hidup dan mati)
 x 100% 

3. Perspektif Pelanggan  

a. Akuisisi Pelanggan adalah perhitungan yang melihat jumlah pelanggan 

baru yang berhasil rumah sakit peroleh. Standar Idealnya adalah 20%. 

Akuisisi Pelanggan = 
Jumlah pelanggan baru

total pelanggan
 x 100% 

b. Retensi Pelanggan adalah tingkat dimana organisasi dapat 

mempertahankan hubungan dengan konsumen lama/pelanggan tetap. 

Standar Idealnya adalah  ≥ 80%. 

Retensi Pelanggan = 
jumlah pelanggan lama 

total pelanggan
 x 100% 
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4. Perspektif Keuangan 

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan isntrumen 

pengukur Value For Money yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2002:133-

134). Intrumen tersebut terdiri dari Rasio Ekonomi, Rasio Efektivitas, dan 

Rasio Efisiensi, yaitu: 

a. Rasio Ekonomi adalah rasio yang menggambarkan kehematan dalam 

menggunakan anggaran yang mencakup pengelolaan secara hati-hati dan 

cermat serta tidak boros. Standar Idealnya adalah 100%. 

Rasio Ekonomi = 
Pengeluaran institusi

anggaran yang ditetapkan PEMDA
 x 100% 

b. Rasio Efektivitas adalah sebagai suatu standar akan terpenuhinya 

mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Standar Idealnya adalah 

100%. 

Rasio Efektivitas = 
realisasi pendapatan

target pendapatan yang di tetapkan PEMDA
 x 100% 

c. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara 

besarnya belanja yang dikeluarkan terhadap realisasi pendapatan.Standar 

Idealnya adalah 100%. 

Rasio Efisiensi = 
total belanja rumah sakit

total realisasi pendapatan
 x 100% 

2.2.7 Cara Pengukuran Balance Scorecard 

Cara pengukuranBalanced Scorecard adalah mengukur secara seimbang 

antara perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan 

pertumbuhan, dengan tolak ukur masing-masing perspektif. Menurut Mulyadi 
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(2001:138-140), kriteria keseimbangan digunakan untuk mengukur sampai sejauh 

mana sasaran strategik yang tercapai seimbang di semua perspektif. 

Skor dalam tabel kriteria keseimbangan adalah skor standar, Skor 

diberikan berdasarkan rating scale berikut: 

Tabel 2.1 

Rating Scale 

Skor Nilai 

-1 Kurang 

0 Cukup 

1 Baik 

        Sumber: Mulyadi 2001 

Setelah menentukan rating scale, selanjutnya adalah membuat ukuran 

kinerja berisi indikator yang akan digunakan sebagai dasar pemberian skor. 

Ukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.2 

Ukuran Kinerja 

Perspektif Sasaran 

Strategik 

Hasil Pemicu 

Kinerja 

Skor 

 

 

Keuangan 

 

Rasio Ekonomi 

Rasio Efisiensi 

Rasio Efektifitas 

Penurunan Biaya 

Pertumbuhan 

Pendapatan 

Peningkatan 

Efisiensi Keuangan 

Realisasi 

Anggaran 

Target 

Anggaran 

 

-1 sd 1 

-1 sd 1 

-1 sd 1 

 

 

Pelanggan 

 

Meningkatnya 

Kepercayaan 

Pelanggan 

 

Kepuasan Pelanggan 

Retensi Pelanggan 

Dan Akuisisi 

Pelanggan 

 

 

Bertambahnya 

Pelanggan 

Baru 

Berkurangnya 

Keluhan 

 

 

-1 sd 1 

-1 sd 1 

-1 sd 1 

 

Proses Bisnis 

Internal 

 

Meningkatnya 

Proses Layanan 

Kepada 

Customer 

 

BOR 

BTO 

TOI 

ALOS 

GDR 

NDR 

Jumlah tempat 

tidur 

Pemakaian 

tempat tidur 

Tempat tidur 

yang tidak 

ditempati 

Tingkat 

kematian 

pasien 

 

-1 sd 1 

-1 sd 1 

-1 sd 1 

-1 sd 1 

-1 sd 1 

-1 sd 1 

 

 

Pembelajaran 

dan 

Pertumbuhan 

Meningkatnya 

Kapabilitas 

Karyawan  

Meningkatnya  

 

Retensi dan 

Kepuasan Karyawan 

Pelatihan Karyawan 

Karyawan 

Keluar 

Berkurang 

Karyawan 

Mengikuti 

Latihan 

 

 

-1 sd 1 

-1 sd 1 

Sumber: Mulyadi 2001 

2.2.8 Pengertian Rumah Sakit 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang rumah sakit no. 44 

tahun 2009, pasal 1 ayat (1) adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 
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2.2.9 Jenis-jenis Rumah Sakit 

Berikut ini adalah jenis-jenis Rumah Sakit berdasarkan Permenkes No. 

340 Tahun 2010, yaitu :  

1. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.  

2. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan 

utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan 

disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan 

lainnya.  

3. Rumah Sakit Publik adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum yang bersifat 

nirlaba.  

4. Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan 

hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau 

persero.  

2.2.10 Klasifikasi Rumah Sakit 

Sedangkan klasifikasi rumah sakit menurut Menteri Kesehatan RI No. 340 

Tahun 2010, yaitu:  

a. Klasifikasi Rumah Sakit Umum 

1. Kelas A harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 5 

(lima) pelayanan spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) 

pelayanan medik spesialis lain dan 13 (tiga belas) pelayanan medik 

sub spesialis.  

2. Kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 
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(empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) 

pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medik 

sub spesialis dasar. 

3. Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 

4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik. 

4. Kelas D harus mempuntai fasilitas dan kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 2 (dua), pelayanan medik spesialis dasar. 

b. Klasifikasi Rumah Sakit Khusus 

1. Kelas A harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 5 

(lima) pelayanan spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) 

pelayanan medik spesialis lain dan 13 (tiga belas) pelayanan medik 

sub spesialis.  

2. Kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar, 4 

(empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) 

pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medik 

sub spesialis dasar. 

3. Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan 

medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 

4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik. 

2.2.11 Penilaian Kinerja Rumah Sakit 

Berdasarkan standar pengukuran jasa pelayanan kesehatan nasional 

(Depkes 2005), kinerja rumah sakit dinilai dari:  

a. BOR (Bed Occupancy Rate)  

Menurut Depkes RI (2005), BOR adalah presentase pemakaian tempat 

tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi 
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rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidurrumah sakit. idealnya BOR adalah 

antara 75-85%. 

b. BTO (Bed Turn Over Rate)  

BTO Merupakan perbandingan jumlah pasien keluar dengan rata-rata 

tempat tidur yang siap pakai. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur 

rata-rata dipakai 5-45 kali.  

c. TOI (Turn Over Interval)  

TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur 

tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini 

memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya 

tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.  

d. ALOS (Average Length of Stay)  

ALOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang 

pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga 

dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada 

diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih 

lanjut. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari  

e. GDR (Gross Death rate)  

Digunakan untuk mengetahui rata-rata kematian untuk tiap-tiap 1000 

pasien keluar. Idealnya < 45 per 1000 pasien keluar. 

f. NDR (Net Death Rate)  

Digunakan untuk mengetahui rata-rata angka kematian >48 jam setelah 

dirawat untuk tiap-taip 1000 pasien keluar.< 25 per 1000 pasien keluar. 

 


