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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Nugrahayu dan Retnani (2016) yang berjudul Penerapan Metode Balanced 

Scorecard sebagai tolok ukur Pengukuran Kinerja Perusahaan bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis penerapan metode balanced scorecard sebagai 

tolok ukur pengukuran kinerja pada PT Glory Indonesia Abadi. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode kualitatif, karena penelitian ini tidak bertujuan 

untuk membuktikan suatu hipotesis melainkan bertujuan mengungkap suatu fakta 

dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian. 

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa metode balanced scorecard yang 

menerjemahkan visi, misi dan strategi kedalam ukuran kinerja yang mempunyai 

empat indikator, yaitu pada perspektif keuangan menunjukkan angka yang 

fluktuatif, perspektif pelanggan menunjukkan hasil yang baik, perspektif proses 

bisnis internal menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan proses inovasi 

seperti daur ulang bahan baku kertas menjadi kertas koran dan memproduksi 

macam-macam kertas HVS warna serta kesediaan pelayanan untuk memenuhi 

permintaan pelanggan disaat yang mendesak, perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran menunjukkan kondisi kinerja perusahaan yang baik karena dapat 

meningkatkan kualitas para karyawannya. 

Ikhsan (2009) yang berjudul tentang Penerapan Balance Scorecard Sebagai 

Tolak Ukur Kinerja Pada Kpri Di Jawa Tengah Tujuan penelitian ini adalah 
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menerapkan penilaian kinerja berdasarkan balanced scorecard pada badan usaha 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Jawa Tengah, mengidentifikasi kinerja 

secara keseluruhan badan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Jawa 

Tengah berdasarkan perspektif balanced scorecard. Responden yang digunakan 

adalah pengurus dan pengawas pada 74 KPRI di 30 Kabupaten di Jawa Tengah. 

Hasil penelitian ini adalah perbaikan terhadap kegiatan manajemen difokuskan 

pada indikator-indikator baik dalam indikator hasil akhir maupun indikator proses 

(leading) yang memiliki gap-gap besar antara kinerja aktual dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

Solichah (2015) yang berjudul Analisis Balanced Scorecard Sebagai Sarana 

Pengukuran Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada Pabrik Gula Pesantren Baru 

Kediri). Tujuan penelitian ini adalah dengan mengetahui pengukuran kinerja 

sebuah perusahaan dapat disesuaikan dengan kondisi dan bentuk perusahaan. 

Pengukuran seharusnya dapat melihat dari semua sisi bagian, baik segi pelanggan, 

segi keuangan, segi produksi maupun segi karyawan. Pengukuran kinerja melalui 

pendekatan manajemen strategis terangkum dalam suatu pengukuran strategis 

Balanced Scorecard. Balanced Scorecard mengukur kinerja melalui empat 

perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis 

internal maupun perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Pengukuran kinerja terhadap PG Pesantren menggunakan pendekatan 

Keputusan Menteri BUMN No: Kep-100/MBU/2002 untuk menilai kesehatan 

BUMN. Hasil menyatakan bahwa kinerja perusahaan selama tahun 2011-2013 

dalam segi keuangan dengan predikat sehat “AAA” untuk tahun 2011-2012, serta 
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sehat “AA” untuk tahun 2013. Namun untuk perspektif non finansial masih dalam 

kondisi cukup baik, melihat tingkat pelanggan yang tiap tahun menurun dan 

tingkat produktivitas karyawan yang fluktuatif. 

Semua penelitian yang telah dilakukan diatas terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dimiliki oleh Nugrahayu dan Retnani (2016) adalah terletak pada metode 

penelitian yang dilakukan yaitu dengan pendekatan kualitatif dan persamaan 

selanjutnya dengan penelitian Ikhsan (2009) yaitu metode penelitiannya, sama 

halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Solichah (2015) yang juga 

menggunakan metode BSC. Perbedaan yang diketahui dari ketiga penelitian diatas 

yaitu dengan objek penelitian yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan 

perspektif dari metode yang akan digunakan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian kinerja 

Menurut Mulyadi (2007) 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. 
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2. Pengertian Pengukuran Kinerja 

Menurut (Yuwono, 2002) pengukuran kinerja merupakan suatu tolok ukur 

atau bagi manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan, 

apakah kinerja perusahaan sudah baik dari segi keuangan maupun non keuangan. 

3. Tujuan Pengukuran Kinerja 

Menurut Gaspersz (2003) tujuan dari pengukuran kinerja adalah untuk 

menghasilkan data, yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat 

akan memberikan informasi yang akurat bagi pengguna data tersebut. 

Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja, maka suatu metode pengukuran kinerja 

harus dapat menyelaraskan tujuan organisasi perusahaan secara keseluruhan 

tujuan organisasi secara keseluruhan (goal congruence). 

4. Manfaat Pengukuran Kinerja 

Suatu pengukuran kinerja akan menghasilkan data, dan data yang telah 

dianalisis akan memberikan informasi yang berguna bagi peningkatan 

pengetahuan para manajer dalam mengambil keputusan atau tindakan manajemen 

untuk meningkatkan kinerja organisasi (Gaspersz, 2003). Manfaat sistem 

pengukuran kinerja yang baik adalah: 

a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa 

perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang 

dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. 

b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata 

rantai pelanggan dan pemasok internal. 
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c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upayaupaya 

pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste). 

d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih 

konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi 

reward atas perilaku yang diharapkan itu. 

5. Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Metode Balanced Scorecard 

Dalam  sebuah  perusahaan  pasti  menginginkan  sistem  kinerja 

manajemennya  berjalan dengan  baik,  untuk  mencapai  hasil  yang  maksimal,  

untuk  itu  diperlukan  sistem pengukuran  kinerja  yang  baik  untuk  melihat  

apakah  kinerja  manajemen  telah  maksimal, atau  ada  hambatan  pada  setiap  

lini  perusahaan.  Salah  satu  metode  untuk  mengatasi masalah  ini  adalah  

Balanced  Scorecard. Selain  ukuran  kinerja  financial  masa  lalu,  Balanced  

Scorecard  juga memperkenalkan  pendorong  kinerja  finansial  masa  depan. 

Sistem pengukuran harus sesuai dengan tujuan organisasi, menggambarkan 

aktivitas–aktivitas kunci dari manajemen, dapat dimengerti para pegawai, mudah 

diukur dan dievaluasi serta dapat digunakan oleh organisasi secara konsisten 

(Sinaga, 2004).  Pendorong kinerja, yang meliputi pelanggan, bisnis internal, dan 

pembelajaran serta pertumbuhan, diturunkan dari proses penerjemahan strategi 

perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat  kedalam  berbagai tujuan  

dan  ukuran  yang  nyata  (Kaplan  &  Norton, 2000). 

Selain itu, Balanced Scorecard juga memberikan kerangka berpikir untuk 

menjabarkan strategi perusahaan ke dalam segi operasional. Kaplan dan Norton 
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(1996) mengatakan bahwa perusahaan menggunakan fokus pengukuran scorecard 

untuk menghasilkan berbagai proses manajemen, meliputi : 

a. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi 

b. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis 

c. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif 

strategis 

d. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis 

6. Konsep Penerapan Perspektif Balanced Scorecard 

a. Perspektif keuangan 

Untuk membangun suatu BSC, unit-unit bisnis harus dikaitkan dengan 

tujuan finansial yang berkaitan dengan strategi-strategi perusahaan. BSC 

tetap menggunakan perspektif finansial karena penilaian kinerja keuangan 

merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang telah dilakukan oleh 

perusahaan. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk dalam hal 

apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya dapat 

memberikan kontribusi peningkatan laba perusahaan. Sasaran-sasaran 

perspektif keuangan pada masing-masing tahap dalam siklus kehidupan 

bisnis oleh (Kaplan dan Norton, 1996) diidentifikasikan menjadi tiga tahap: 

1) Bertumbuh (Growth) 

Perusahaan yang berada pada awal siklus kehidupan bisnis ini 

menghasilkan produk dan jasa yang memiliki potensi pertumbuhan, 

sehingga strategi dan pengukuran perspektif finansial yang dilakukan dapat 

difokuskan pada revenue growth, positive earning, dan sales and market 
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share growth. Untuk memanfaatkan potensi tersebut, perusahaan harus 

mempunyai komitmen terhadap sumber daya dalam menghasilkan dan 

mengembangkan produk dan jasa, seperti membangun dan melakukan 

ekspansi fasilitas produksi, melakukan investasi pada sistem, infrastruktur, 

dan jaringan distribusi, dan memelihara hubungan dengan pelanggan. 

2) Bertahan (Sustain) 

Setelah melalui tahap pertumbuhan, perusahaan akan berada dalam 

tahap bertahan yang merupakan tahap kedua. Perusahaan akan tetap 

melakukan investasi dan reinvestasi tetapi sudah membutuhkan 

pengembalian yang baik dari investasi di masa lalu. Investasi yang 

dilakukan diarahkan langsung untuk mengurangi hambatan-hambatan 

produksi, memperluas kapasitas, dan untuk perbaikan yang berkelanjutan 

dari pada investasi yang dilakukan pada tahap pertumbuhan. Perusahaan 

diharapkan mempertahankan pangsa pasar dan berusaha untuk 

meningkatkan penguasaannya dari tahun ke tahun. 

3) Menuai (Harvest) 

Perusahaan akan dapat mencapai fase kedewasaan dari siklus 

kehidupan bisnisnya, dimana perusahaan akan menuai hasil dari investasi 

yang telah dilakukannya pada dua fase pertama. Investasi yang dilakukan 

hanyalah pada yang berjangka pendek dan yang mempunyai tingkat 

pengembalian cepat, seperti pemeliharaan peralatan, dan kapasitas lainnya, 

bukan untuk ekspansi atau membangun kapasitas baru karena tujuan 

utamanya adalah menciptakan aliran kas bagi perusahaan. 
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b. Perspektif pelanggan 

Suatu produk atau jasa dikatakan mempunyai nilai bagi konsumennya 

jika manfaat yang diterimanya relatif lebih tinggi dari pada pengorbanan 

yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut untuk mendapatkan produk atau 

jasa itu. Suatu produk atau jasa semakin bernilai apabila manfaatnya 

mendekati atau bahkan melebihi dari apa yang diharapkan oleh konsumen. 

Kaplan dan Norton (1996) menyatakan 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. Menurut Lasdi (2002) dalam BSC 

terdapat pengukuran dalam perspektif pelanggan, yaitu: 

1) Retensi pelanggan, yang mengukur seberapa banyak perusahaan 

berhasil mempertahankan hubungan dengan pelanggan-pelanggan 

lama. 

2) Akuisisi pelanggan, yang mengukur seberapa banyak perusahaan 

berhasil menarik pelanggan-pelanggan baru. 

c. Perspektif bisnis internal 

Dalam perspektif bisnis internal, manajer harus mengidentifikasikan 

proses-proses yang paling kritis untuk mencapai tujuan peningkatan nilai 

bagi pelanggan dan tujuan peningkatan nilai bagi pemegang saham 

(Gaspersz, 2005). Dalam metode BSC, tujuan dan ukuran perspektif ini 

diturunkan dari strategi eksplisit yang ditujukan untuk memenuhi harapan 

para pemegang saham dan pelanggan sasaran. 
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Setiap perusahaan memiliki seperangkat proses penciptaan nilai yang 

unik bagi pelanggannya dan memberikan hasil finansial yang baik. Secara 

umum, Kaplan dan Norton (1996) menyebutkan proses bisnis internal yaitu 

layanan purna jual, mencakup garansi dan berbagai aktivitas perbaikan, 

penggantian produk yang rusak dan yang dikembalikan, serta  proses 

pembayaran. 

d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

Tujuan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah memberikan 

infrastruktur yang memungkinkan tujuan dalam ketiga perspektif lainnya 

dapat tercapai. Proses belajar dan bertumbuh suatu organisasi bersumber 

dari (Kaplan dan Norton, 1996), yaitu: 

1) Retensi karyawan, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan karyawan-karyawan terbaiknya untuk terus berada 

dalam organisasinya. 

2) Produktivitas karyawan, produktivitas merupakan hasil dari  pengaruh 

rata-rata dari peningkatan keahlian dan semangat, inovasi, perbaikan 

proses internal, dan tingkat kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah 

menghubungkan output yang dihasilkan para karyawan terhadap 

jumlah keseluruhan karyawan. 

7. Keunggulan balanced scorecard 

Menurut Mulyadi (2001) BSC mempunyai beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan alat manajemen strategi lainnya, yaitu : 
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a. Komprehensif 

Dalam BSC perencanaan strategik oleh suatu perusahaan tidak hanya 

memandang perspektif keuangan saja, tetapi BSC memperluas pandangan 

dengan memperhatikan perspektif non finansial seperti perspektif 

pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Sehingga perusahaan dapat menghadapi suatu lingkungan 

bisnis yang kompleks dengan perencanaan strategik yang mencakup 

perspektif finansial dan perspektif non finansial. 

b. Koheren 

Setiap sasaran strategik yang terdapat pada perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan memiliki hubungan sebab akibat satu sama lainnya. 

c. Seimbang 

Keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan dalam empat 

perspektif memberi manfaat dengan keuntungan finansial yang kontinu 

dengan cara menjalankan sasaran strategis pada perspektif non finansial. 

d. Terukur 

Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah adanya 

keyakinan akan sesuatu yang dapat diukur akan dapat dikelola pula hingga 

sampai pada pencapaian yang diinginkan. Sasaran strategis yang sulit diukur 

seperti pada perspektif pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan 

pertumbuhan dapat diukur, dikelola, dan diwujudkan melalui BSC. 

 


