
BAB  II  

 TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan pustaka pada bab II ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 

(1) Kinerja dan Pentingnya Pengukuran Kinerja, (2) Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi  Kinerja, (3) Kegagalan dalam Kinerja, (4) Pengukuran 

Kinerja, (5) Balanced Scorecard, (6) Strategi Organisasi dan BSC, (7) 

Penelitian yang Relevan, (8) Kerangka Pikir Penelitian. 

 

2.1   Kinerja dan Pentingnya Pengukuran Kinerja 

Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan 

melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Moeheriono, 2012:95). 

Kinerja itu terkait dengan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas, 

serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rivai,dkk, 

2005:15). Dengan demikian, kinerja bukan hanya mencakup pencapaian 

suatu tujuan organisasi dengan strategi tertentu, tetapi juga kemampuan 

untuk mencapainya. 

 Pentingnya melakukan pengukuran kinerja adalah untuk 

mengetahui, apakah selama implementasi atau pelaksanaan kinerja 

terdapat penyimpangan (deviasi) dari rencana yang telah ditentukan, atau 

apakah kinerja telah dapat dilakukan sesuai dengan jadwal waktu  yang 

ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan (Wibowo, 2012: 239). Sehingga dalam pengukuran kinerja 

diperlukan kemampuan untuk melakukan pengukuran, untuk itu 

diperlukan suatu ukuran kinerja. 

 Pengukuran hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang terukur 

dan nyata. Apabila tidak dapat diukur maka tidak dapat dikelola, bahkan 

untuk melakukan koreksi atau perbaikan terhadap suatu kinerja, perlu 

diketahui bagaimana kinerja saat ini. Demikian juga, apabila penyimpangan 

atau deviasi itu dapat diukur maka dapat diperbaiki. 

Pengukuran hanya dilakukan untuk kriteria yang dianggap penting 

dan relevan. Oleh karena itu harus ada kejelasan tentang kriteria yang 

dianggap  penting dan relevan, sebelum menentukan ukuran apa yang 

harus dilakukan. Dalam hal ini, yang diukur tergantung pada apa yang 

dianggap penting oleh stakesholders dan pelanggan. 



Pengukuran bukan hanya dapat melihat kinerja organisasi, apakah 

terjadi perkembangan atau perlambatan,  mendeteksi  kemajuan atau 

kemunduran suatu unit kerja dan bersifat lebih objektif. Disamping itu 

pengukuran juga berguna untuk mengukur hasil kinerja personil, yaknI 

“siapa” yang bertanggung jawab memimpin unit organisasi tersebut  (Eko, 

2006:111).  

 

 

 

2.2   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Menurut Mahmudi (2013:20), kinerja merupakan suatu konstruk 

yang bersifat multi dimensi, karena mencakup banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 

sebagai berikut: 

 Faktor individu atau personal. Mencakup aspek  pengetahuan 

(knowledge), ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, 

motivasi, serta komitmen dari setiap individu; 

 Faktor kepemimpinan. Mencakup aspek  kemampuan memimpin, 

memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan oleh seorang 

pemimpin; 

 Faktor team work. Mencakup aspek kemampuan memberikan 

dukungan dan semangat antar sesama rekan dalam satu tim, saling 

percaya atau trust, serta kekompakan dan keeratan hubungan antar 

anggota tim; 

 Faktor sistem. Mencakup sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang disediakan organisasi, proses organisasi, dan budaya atau kultur 

organisasi; 

 Faktor kontektual (situasional). Mencakup aspek  tekanan dan 

perubahan lingkungan eksternal maupun internal. 

 

 

 

2.3   Kegagalan dalam  Kinerja 

 Untuk mempertahankan kinerja organisasi agar tetap dapat berjalan 

dengan baik dalam perubahan yang terus menguncang, diperlukan 

serangkaian strategi yang tepat dan terencana. Walaupun demikian, 

strategi yang indah belum menjamin kinerja yang baik, karena sekedar 



memiliki strategi saja belum tentu dapat  memecahkan masalah  (Luis,  

2013:8). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dlakukan oleh Robert S.Kaplan dan 

David P.Norton, diketahui bahwa hanya 10 % dari perusahaan-perusahaan 

di Amerika Serikat yang dapat mengeksekusi strategi dengan baik. Kaplan 

dan Norton  mengemukakan ada empat hal yang dapat menghambat 

eksekusi strategi, yakni:  hambatan pada visi, hambatan pada pelaku, 

hambatan pada manajemen, hambatan pada sumber daya (Luis, 2013; 8-13 

& Niven, 2002:23). Hambatan-hambatan tersebut adalah: 

1. Hambatan pada visi terjadi karena kurangnya sosialisasi dari visi yang 

telah dibangun. pada umumnya hanya 5 % dari total jumlah karyawan 

yang tahu dan memahami visi organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini 

seringkali terjadi karena visi dan misi organisasi dirasakan terlalu 

mengawang-awang oleh para karyawan. Sementara itu, strategi yang 

dibuat kerap kali terlalu panjang lebar, atau sangat detil, dan dibuat 

dalam kalimat yang kurang membumi, tidak menggunakan bahasa 

sehari-hari yang mudah dicerna. 

2. Hambatan pada pelaku, dimana karyawan di semua jenjang struktur 

organisasi adalah sebagai pelaku dari visi dan misi strategi yang 

dibangun. Untuk  memotivsi karyawan agar efisien dan efektif  dalam 

menerapkan strategi, maka penting sekali mengaitkan strategi itu 

dengan insentif yang bisa diterima karyawan. 

3. Hambatan pada manajemen disebabkan karena para manajer terlalu 

banyak menghabiskan waktunya pada kegiatan rutin operasional, tapi 

hanya memiliki sedikit waktu untuk mambahas strategi perusahaan. 

Data menunjukkan 85 % pihak manajemen menghabiskan waktu 

kurang dari 1 jam dalam  sebulan untuk membahas  tentang strategi. 

Kalaupun ada pembahasan, pembahasan itupun hanya berfokus pada 

hal-hal seperti keuangan, penjualan dan inventori semata. Hal-hal 

intangible selalu luput dari perhatian dan pembahasan. Pada akhirnya 

pembahasan hanya berfokus pada hasil atau pencapaian, result oriented  

dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada proses pencapaian, 

process oriented. 

4. Hambatan pada sumber daya. Hambatan pada sumber daya dalam hal 

ini adalah modal. Data  menunjukan 60 % dari organisasi tidak 

mengaitkan anggaran dengan strategi. Perlunya mengaitkan anggaran 

dengan strategi karena pelaksanaan strategi membutuhkan biaya, dan 



akan lebih baik apabila alokasi anggaran selaras dengan strategi 

organisasi.  

 

2.4   Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja, performance measurement, didefinisikan sebagai 

“suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan 

sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan 

barang, jasa, termasuk informasi, secara  efisiensi dan efektif dalam 

mencapai tujuan organisasi”.  (Moeheriono, 2012:96) 

Pengukuran kinerja yang diterapkan pada organisasi, seringkali 

hanya merupakan suatu aktifitas rutin tanpa suatu penekanan untuk 

menindaklanjuti hasil pengukuran yang diperoleh. Pada hal, hasil 

pengukuran suatu kinerja pada hakekatnya adalah memberikan pandangan 

bahwa terdapat perbedaan kinerja yang dicapai saat ini dengan target yang 

diharapkan. Hanya melalui suatu pengukuran kinerja, akhirnya dapat 

dianalisa lebih lanjut mengapa perbedaan kinerja itu terjadi, dan lebih jauh 

lagi dapat memberikan alternatif perbaikan terhadap kinerja yang akan 

datang (Wibisono, 2006:192-193).  

 Pada umumnya perusahaan bisnis mengukur kinerja dari aspek 

keuangan saja,  pengukuran keuangan yang hanya merupakan tangible 

asset atau asset yang terlihat sudah tidak memadai untuk menghadapi 

tantangan persaingan bisnis yang terus berkembang, sehingga perlu untuk 

melakukan pengukuran terhadap aset yang tidak terlihat atau intingable 

asset, yang merupakan faktor pendorong kinerja atau performance driver 

suatu organisasi. intangibele asset itu meliputi aspek konsumen atau 

pelanggan, proses internal bisnis dan inovasi yang merupakan aspek 

pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Maka dibutuhkan suatu model 

pengukuran yang lebih komprehensif inilah yang memiliki kemampuan 

untuk menghadapi lingkungan persaingan bisnis yang terbulensi itu.  

 

2.5   Balanced Scorecard 

 Balanced Scorecard telah menjadi suatu model pengukuran 

kinerja terpopuler dan lebih lengkap yang dikembangkan oleh banyak 

perusahaan di seluruh dunia (Moeheriono, 2012:127). Bahkan Balanced 

Scorecard merupakan ide yang telah menjadi salah satu dari 75 ide bisnis 

yang paling berpengaruh di abad 20 menurut Harvard Business Review, 

karena telah memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi banyak 

organisasi (Niven, 2007:24). Data menurut Makhijani (2012:13), 



berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh konsultan Bain & Company 

tahun 2007, yang memulai survey sejak tahun 1992, menyatakan bahwa 66 

% dari perusahaan besar menggunakan Balanced Scorecard. Dari berbagai 

pendapat ahli di atas, nyata bahwa bahwa BSC merupakan suatu alat 

pengukuran yang layak digunakan oleh suatu perusahaan. 

 Bermula dari riset yang dilakukan tahun 1990 oleh David Norton, 

CEO dari Nolan Norton Institute bersama dengan Robert Kaplan dari Harvard 

University sebagai konsultan akademik, untuk mengembangkan suatu 

model pengukuran yang paling tepat untuk masa mendatang, dimana 

hingga saat itu ukuran yang paling populer untuk pengukuran kinerja 

adalah ukuran keuangan saja, dan dianggap sudah tidak memadai lagi.  

 Pengukuran dari aspek keuangan  memiliki kekurangan-

kekurangan, antara lain: 

 Lebih mengukur kinerja masa lalu dan kurang memberikan gambaran 

potensi kinerja di masa depan. 

 Hanya menitik beratkan tangible asset atau aset terlihat saja, kurang 

memperhatikan aset yang tidak terlihat atau intangible assets organisasi 

seperti potensi sumber daya manusia, hubungan dengan pelanggan, 

kemampuan teknologi, hubungan dengan pemasok dan sebagainya. 

Oleh karena itu, penelitian Norton dan Kaplan  mengembangkan 

suatu model untuk mengatasi kekurangan di atas. Mereka mengembangkan 

suatu model kartu pencatat skor atau scorecard yang bersifat 

multidimensional, yang meliputi empat dimensi pokok dan dapat 

menunjukkan hasil kinerja lebih tepat dan lengkap. Model tersebut terkenal 

dengan Balanced Scorecard. 

Dalam metode Balanced Scorecard. terdapat  empat dimensi atau 

perspektif  yang secara jelas dibedakan dan diukur, yaitu: (1) Perspektif 

keuangan   (2) Perspektif pelanggan  (3) Perspektif  proses bisnis internal  

dan (4) Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Disebut balanced karena terdapat beberapa keseimbangan dalam 

pengukurannya, yaitu: 

 Keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan 

 Keseimbangan antara hasil kinerja internal dan hasil kinerja untuk 

eksternal 

 Keseimbangan antara kemampuan serta kinerja masa lalu dengan 

potensi kemampuan serta kinerja untuk masa mendatang 

 Keseimbangan antara hasil kinerja objektif dan hasil kinerja subjektif. 



Hubungan ke empat perspektif tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar Balanced Scorecard tersebut menunjukkan ke empat 

perspektif Balanced Scorecard dan hubungan di antara keempatnya. Panah 

dan arah panah menunjukkan bahwa keempat perspektif walaupun 

dimensinya berbeda tetap saling menunjang dan saling mempengaruhi 

(Eko, 2006:117). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Balanced Scorecard 

Sumber: Robert S.Kaplan dan David P.Norton 

 

 Penerapan konsep Balanced Scorcard pertama-tama memang 

diciptakan untuk kalangan perusahaan bisnis dimana pencapaian 

keuntungan merupakan tujuan dan motivasi utama. Namun, dalam 

perkembangnya dengan keberhasilan penggunaan Balanced Scorecard oleh 

organisasi profit, maka organisasi nirlaba seperti pemerintah dan organisasi 

sosial termasuk perguruan tinggi banyak pula yang menggunakannya. 

Sebenarnya konsep dasar, sebagian besar prinsip dan pendekatan yang 

dilakukan dalam Balanced Scorecard dapat juga diterapkan pada organisasi 

non-profit, dengan melakukan penyesuaian atau modifikasi,  khususnya 

penekanan utama dalam pencapaian tujuan atau visi misi organisasi. 

Sehingga Balanced Scorecard untuk organisasi non-profit dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar: Balanced Scorcard Organisasi Non-profit 

Sumber: Paul R.Niven (2003) 

 

 

 

2.5.1 Visi dan Misi Organisasi 

 Visi adalah gambaran masa depan yang yang ingin dicapai suatu 

organisasi. Visi berfungsi sebagai pengarah perjalanan organisasi menuju 

ke masa depan dan visi juga  untuk menjawab pertanyaan “what do we 

want to become?”  Menurut Burt Nanus dalam Allison (2013:18), sebuah 

Visi adalah model mental tentang keadaan masa depan, yang dapat 

diwujudkan oleh seseorang atau organisasi melalui keterlibatan dan 

tindakan mereka. Oleh karena itu, maka Visi harus sederhana, memberikan 

tantangan, praktis dan realistik, sehingga setiap personil dalam organisasi 

merasa wajib untuk mewujudkannya. Dengan demikian gambaran visi 

seharusnya sejalan dengan trend perubahan lingkungan yang dimasuki 

oleh organisasi. 

 Misi adalah jalan pilihan untuk menuju ke masa depan. Misi memiliki 

dua fungsi: (1) sebagai pemfokus usaha organisasi, (2) sebagai pemberi 

makna atas kehidupan kerja (work life). Sebagai pemfokus usaha 

organisasi, misi berfungsi sebagai pemilah atau kriteria untuk memilih hal-

hal penting dalam perencanaan kegiatan organisasi. Sebagai pemberi 

makna, sehingga setiap personil yang bekerja di organisasi merasakan 

bahwa kehidupan kerja di organisasi itu memilki arti  (Mulyadi, 2009:172-

179). 

Pentingnya visi dan misi memiliki makna hubungan timbal balik 

dengan akti nyata kegiatan organisasi, seperti yang dikemukakan Joel 

Arthur Baker dalam (Kurt and Lutgart, 2004:97): “Vision without action is 

merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action 

can change the world”. Pernyataan ini menegaskan  betapa pentingnya visi 

dan misi suatu organisasi, bahkan goal atau sasaran tertinggi dari suatu 

organisasi dapat direfleksikan dalam misi dan visi organisaai. “The ultimate 

goal of any organization should be reflected in the  organization’s mission and 

vision”.    

Sedangkan menurut Wibowo perumusan visi dan misi organisasi 

akan menjadi inspirasi dalam penetapan tujuan organisasi (2012:12), oleh 

karena itu setiap unsur organisasi harus memiliki  rasa memiliki tujuan 



atau “sense of purpose”  yang diwujudkan dalam visi dan misi organisasi 

(Kurt and Lutgart, 2004: 94). 

Berdasarkan pendapat di atas, maka visi dan misi suatu organisasi 

menjadi pendorong dan driver yang menyatakan eksistensi suatu 

organisasi. 

   

2.5.2 Perspektif  Finansial atau keuangan 

 Pengukuran kinerja dari perspektif finansial akan memberikan 

gambaran apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan 

perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan. Perbaikan-

perbaikan kinerja tercermin dalam sasaran yang secara khusus 

berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan nilai aset, 

pertumbuhan usaha dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham 

atau stakesholders. Khususnya dalam organisasi non profit, menurut 

Mohan Nair (2004:20-21), bahwa perspektif keuangan menjelaskan 

bagaimana faktor keuangan  menuntun kegiatan organisasi untuk 

mencapai tujuan tertentu, atau “what budget guides you”. 

Kaplan dan Norton (1996:42-45) menyatakan bahwa pengukuran 

kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus 

kehidupan bisnis, yang dibagi atas tiga tahapan, yakni growth, sustain dan 

harverst, dimana tiap tahapan memiliki sasaran yang berbeda sehingga 

penekanan pengukuran juga berbeda. 

1. Tahap growth atau pertumbuhan adalah tahapan awal siklus kehidupan 

perusahaan, memiliki produk atau jasa yang  memilki potensi 

pertumbuhan terbaik yang signifikan. Pada tahap ini, perusahaan terikat 

dengan komitmen untuk mengembangkan suatu produk atau jasa baru, 

membangun dan mengembangkan fasilitas produksi, menambah 

kemampuan operasi, mengembangkan sistem, infrastruktur dan jaringan 

distribusi yang mendukung, membina dan mengembangkan hubungan 

dengan pelanggan. 

Dalam tahap pertumbuhan biasanya perusahaan beroperasi dengan 

arus kas yang negatif dan pengembalian modal yang rendah. Dengan 

demikian, tolak ukur yang cocok dalam tahap ini adalah dalam tingkat 

pertumbuhan pendapatan atau penjualan dalam segmen pasar yang 

telah ditargetkan. 

2. Tahap sustain, dimana perusahaan masih melakukan investasi dan juga 

melakukan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pertumbuhan 

terbaik. Sasaran pada tahap ini diarahkan pada besarnya tingkat 



pengembalian atas investasi yang telah dilakukan. Tolak ukur yang 

sering digunakan pada tahap ini adalah ROE (return on equity), ROCE 

(return on capital employed), dan EVA (economic value added). 

3. Tahap harvest adalah tahapan menuai, dimana perusahaan 

mendapatkan keuntungan yang besar dibandingkan dengan dua tahap 

sebelumnya. Tidak ada lagi investasi besar, baik ekspansi maupun 

pengembangan baru, kecuali pengeluaran untuk maintenance atau 

pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Sasaran keuangan tahap ini 

adalah memaksimumkan arus kas dan pengurangan modal kerja. 

 

2.5.3 Perspektif  Pelanggan 

 Dalam perspektif manajemen modern, dimana kepuasan pelanggan 

dan fokus pada pelanggan, telah menjadi titik berat sasaran dan filosofi 

organisasi. Dalam perspektif ini, apabila pelanggan merasa tidak puas, 

maka mereka akan beralih pada produk atau jasa lain untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Kinerja yang buruk dalam perspektif  pelanggan akan 

menurunkan jumlah pelanggan di masa depan, meskipun kinerja dari 

perspektif keuangan saat ini masih terlihat naik atau baik-baik saja. Norton 

dan Kaplan (1996:59-66), menyatakan bahwa perspektif pelanggan memiliki 

dua kelompok pengukuran, yaitu pengukuran pelanggan utama, customer 

core measurement   dan di luar kelompok utama yakni mengukur proposisi 

nilai pelanggan, customer value proposition. Tolak ukur utama dalam 

perspektif pelanggan digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Perspektif Pelanggan 

Sumber: Norton dan Kaplan (1996:60) 

 

1. Pengukuran Pelanggan Utama, Customer Core Measurement, memiliki 

beberapa komponen pengukuran, yaitu: 
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a) Pangsa pasar atau market share; pengukuran ini mencerminkan 

bagian yang dikuasai perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada, 

yang meliputi jumlah pelanggan, atau volume penjualan. 

b) Retensi pelanggan atau custumer retention; pengukuran ini 

mencerminkan tingkat dimana perusahaan dapat mempertahankan 

hubungan dengan pelanggan. 

c) Akuisisi pelanggan atau customer acquisition; pengukuran yang 

mencerminkan tingkat dimana suatu unit bisnis dapat menarik 

pelanggan baru atau memenangkan persaingan. 

d) Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction; menilai tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap kinerja spesifik yang ditawarkan 

perusahaan. Becker (2001:132) mengungkapkan bahwa kepuasan 

pelanggan dapat terwujud dalam kesediaan pelanggan untuk 

memberikan rekomendasi pada pihak lain dan merupakan promosi 

yang efektif. 

e) Profitabilitas pelanggan atau customer profitability; mengukur laba 

bersih dari seorang pelanggan atau segmen pasar tertentu, setelah 

dikurangi biaya yang khusus dikeluarkan untuk melakukan 

pelayanan terhadap pelanggan tersebut atau segmen pasar tersebut. 

2. Customer Value Proposition, merupakan pemicu kinerja yang terdapat 

pada core value proposition, yang didasarkan atas atribut sebagai 

berikut: 

a) Atribut produk/jasa atau product/service attribute; meliputi fungsi, 

harga dan kualitas dari suatu produk atau jasa. Pelanggan memiliki 

preferensi tertentu yang berbeda-beda terhadap produk yang 

ditawarkan di pasar. Maka perusahaan harus mengidentifikasi 

keinginan dan kebutuhan pelanggan akan suatu produk atau jasa 

tertentu. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja ditetapkan 

berdasarkan hal itu. 

b) Hubungan pelanggan atau customer relationship;  menyangkut 

perasaan pelanggan terhadap proses mendapatkan produk atau jasa 

yang ditawarkan perusahaan. Perasaan pelanggan sangat dipengaruhi 

oleh responsiveness dan komitmen perusahaan terhadap pelanggan, 

termasuk di dalamnya adalah waktu distribusi. Waktu distribusi 

merupakan komponen yang sangat menentukan dalam persaingan 

bisnis. Pelanggan biasanya akan merasa puas jikalau penyelesaian 

pesanan mereka dilayani dengan cepat dan tepat waktu. Dalam 



kaitan dengan pendidikan adalah tentang kualitas lulusan dan 

kecepatan kelululusa. 

c) Citra dan reputasi atau image and reputation; menggambarkan  faktor 

yang tidak terlihat atau intangible factors, yang menarik seorang 

pelanggan untuk berhubungan dengan perusahaan. Membangun 

image dan reputasi dapat dilakukan melalui iklan atau media, tapi 

yang lebih penting adalah komitmen menjaga mutu yang dijanjikan. 

 

2.5.4  Perspektif  Proses Bisnis Internal 

 Analisis proses bisnis internal dilakukan dengan menggunakan 

analisa rantai nilai atau value chain, bagaimana kebutuhan pelanggan 

diidentifikasi, hingga dipenuhinya kebutuhan pelanggan tersebut, seperti 

gambar berikut ini:   

Proses 

       Layanan       

   Proses Inovasi    Proses Operasi Purna Jual       

 

 

    

    Gambar: Proses Bisnis Internal dengan Value Chain atau Rantai Nilai     

    Sumber: Norton dan kaplan (1996:25) 

 

 Dalam perspektif proses internal ini, Norton dan Kaplan (1996: 89-92) 

membagi proses internal ke dalam tiga proses:  

1. Proses inovasi, dalam proses ini perusahaan berusaha mengenali 

kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan produk atau jasa yang 

mereka butuhkan. 

2. Proses operasi, merupakan proses produksi untuk membuat dan 

menyampaikan produk atau jasa. Proses operasi ini terdiri dari dua 

aktivitas, yakni proses pembuatan produk dan penyampaian atau 

pendistribusian produk kepada pelanggan. 

3. Proses pelayanan purna jual, after sales services, proses ini merupakan 

pelayanan pada pelanggan setelah penjualan produk atau jasa tersebut 

dilakukan. 

Pada akhirnya pemenuhan kebutuhan pelanggan harus merupakan 

proses internal yang cepat, efisien dan efektif (Wibowo, 2012:436). 

Dalam konteks pendidikan, suatu institusi pendidikan menawarkan 

suatu program studi sesuai dengan kebutuhan pelanggan, 

menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran berkualitas, 

sesuatu waktu yang ditentukan, serta memberikan layanan dan 

Kebutuhan 
Pelanggan 

Diidentifikasi 

Kenali 

Pasar 

Ciptakan 

   Produk/jasa 

Kebutuhan 
Pelanggan 
Terpuaskan 

Bangun 

  Produk/ 
jasa 

Luncurkan 

Produk/ 

jasa 

Layanan 

Pelanggan 



komunikasi dengan lulusan sehingga menghasilkan kemungkinan proses 

kerja sama lebih lanjut. 

 

2.5.5  Perspektif  Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 Menurut Luis (2007:37), perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

ini berfokus pada sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang ada 

di dalam organisasi. Perspektif ini berkaitan dengan pengembangan sumber 

daya manusia, agar memilki kompetensi yang dapat menghasilkan kinerja 

yang optimal. Bahkan bukan hanya sumber daya manusia yang kompeten, 

akan tetapi juga harus berkomitmen (Mulyadi, 2014:21). Kompetensi dalam 

hal ini merupakan ketrampilan, pengetahuan, dan perilaku yang 

berkontribusi pada kinerja SDM dan keberhasilan organisasi yang dapat 

diamati dan diukur (Berger, lance & Berger, Dorothy, 2008:488). 

 Norton dan Kaplan (1996:109-122), mengemukakan tiga tolak ukur 

dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan: (1) kapabilitas pekerja, 

(2) kapabilitas sistem informasi,  dan (3) motivasi, pemberdayaan dan 

keselarasan, seperti gambar berikut ini: 
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Gambar: Kerangka Kerja Ukuran Pembelajaran dan Pertumbuhan. 

Sumber: Norton dan Kaplan (1996:112) 

 

1. Kapabilitas pekerja atau employee capabilities, yakni kemampuan 

pekerja dalam melakukan perencanaan tugas organisasi serta upaya 

pelatihan kembali atau reskilling pekerja sehingga kemampuan dan 

kreativitas dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pentingnya kapabilitas pekerja oleh Fitz-enz (2012:vi), dipandang 

sebagai kunci utama keberhasilan bisnis, menyangkut kemampuan 

organisasi menarik dan merekrut, serta mempertahankan tenaga 
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berbakat kunci (key talent). Bahkan Mulyadi (2014:128), menegaskan 

bahwa manusia merupakan satu-satunya yang mampu menjadikan 

perusahaan unggul dalam menghadapi persaingan. Hal ini ditegaskan 

oleh Bill Gates dalam pernyataannya: “Ambillah 20 orang terbaik kami, 

maka yang akan terjadi kemudian, Microsoft bukan lagi sebuah 

perusahaan yang penting” (Berger, 2008:4). 

2. Kapabilitas sistem informasi, menyediakan informasi-informasi terbaik 

yang  diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan 

kemampuan  sistem informasi yang memadai, maka kebutuhan akan 

informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu bagi seluruh tingkatan 

manajemen dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. 

3. Motivasi, pemberdayaan dan keselarasan. Tingkat motivasi karyawan 

dapat diukur melalui banyaknya saran yang diberikan setiap pekerja, 

jumlah saran yang dilaksanakan, serta mutu saran yang diajukan. 

Jumlah saran yang berhasil diimplementasikan merupakan indikator 

tercapainya keselarasan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. 

2.6   Strategi Organisasi dan BSC 

 Strategi adalah merupakan pola tindakan utama yang dipilih 

organisasi untuk mewujudkan visi organisasi, melalui pelaksanaan misi 

(Mulyadi, 2014:38). Berdasarkan definisi tersebut ada empat aspek penting 

yang terkandung dalam strategi, meliputi: (1) pengelolaan strategi 

merupakan suatu proses, (2) proses digunakan untuk merencanakan dan 

mengimplementasikan strategi, (3) strategi digunakan dalam penyediaan 

customer value terbaik dalam mewujudkan visi organisasi, (4) pemimpin dan 

karyawan berperan sebagai pengelola strategi organisasi. 

 Strategi juga menjelaskan bagaimana suatu organisasi mewujudkan 

kinerja unggul dalam suatu persaingan. Menurut Ahli Strategi Michael 

Porter menjelaskan bahwa keberhasilan dalam persaingan bukan 

mengalahkan pesaing, akan tetapi adalah kemampuan menciptakan nilai 

yang unik. Dalam Resep Porter, “berusahalah menjadi unik, bukan yang 

terbaik”. Persaingan lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

dari pada menghancurkan para pesaing, bahkan Porter menegaskan bahwa 

perusahaan dapat memilih untuk menciptakan perlombaan mereka sendiri 

(Joan Magretta, 2012:19-25).  

 BSC merupakan suatu powerful tools yang dapat menyelaraskan 

ukuran Balanced Scorecard dengan strategi organisasi,sebagai berikut  

(Norton dan Kaplan, 1996:128-129): 



 BSC menerangkan visi masa depan organisasi ke seluruh perusahaan 

sehingga menciptakan pemahaman bersama, yakni dari corporate vision 

menjadi shared vision. 

 BSC menciptakan model yang holistik dari strategi yang mengijinkan 

semua karyawan terlibat dalam keberhasilan organisasi. Sehingga tidak 

terjadi segmentasi dalam mewujudkan tujuan orgaisasi, masing-masing 

departemen berjalan sendiri-sendiri tanpa melihat tujuan organisasi 

secara keseluruhan. 

 BSC berfokus pada upaya perubahan. Jika tujuan dan ukuran yang 

tepat sudah teridentifikasi, kemungkinan keberhasilan dalam 

implementasi akan sangat besar. Sebaliknya, jika tidak dapat 

mengidentifikasi dengan tepat tujuan dan ukurannya, maka investasi 

dan inisiatif akan terbuang sia-sia. 

 

2.7   Penelitian yang relevan 

 Beberapa penelitian mengenai penggunaan metode BSC di lembaga 

pendidikan antara lain adalah sebagai berikut: 

 (1) Penelitian yang dilakukan oleh Binden dan kawan-kawan, dengan 

judul “Employing the Balanced Scorecard (BSC) to Measure Performence in 

Higher Education-Malaysia” (ICT Journal, 2014, vol. 4 no.1). Hasil Penelitian 

dan kesimpulan tentang pemanfaatan BSC dalam  mengukur kinerja 

pendidikan tinggi di Malaysia adalah sebagai berikut:  

 Pendekatan BSC telah umum digunakan di kalangan bisnis, bahkan 

banyak institusi pendidikan di dunia juga telah berhasil mengadopsi 

keempat perspektif BSC untuk menyelaraskan kinerja dengan visi 

perguruan tinggi. Akan tetapi, masih banyak institusi pendidikan di 

Malaysia belum menggunakan BSC  untuk mengukur kinerja perguruan 

tinggi. 

 Mengusulkan rekomendasi, berupa kerangka tahapan agar pendidikan 

tinggi dapat mengikuti dengan lancar dan berhasil  dalam  penerapan 

BSC,  antara lain: (1) BSC Readininess Assesment, kesiapan  organisasi 

untuk melaksanakan proyek BSC. (2) BSC Training, dimana sebelum 

menerapkan BSC perlu memberikan pelatihan-pelatihan mengenai BSC 

untuk anggota-angota yang terlibat dalam organisasi. (3) BSC Design & 

Development, dalam hal ini perlu di buat suatu peta strategi, untuk  

menetapkan target dan pengukuran (4) BSC Automation, pemanfaatan 



software BSC sebagai tahapan dalam mengintegtasikan   penggunaan 

BSC. 

(2) Penelitian studi kasus Universitas Hasanuddin oleh Indrianty 

Sudirman, dengan judul “Implementing Balanced Scorecard in Higher 

Education Management” (International Journal of Business and Social 

Science, Vol.3 No.18, September 2012), menyatakan bahwa: 

 BSC merupakan suatu sistem manajemen kinerja dapat digunakan 

untuk meningkatkan akuntabilitas suatu institusi Pendidikan Tinggi. 

Pendekatan BSC membantu PT menjabarkan visi, misi dan strategi ke 

dalam indikator kenerja yang dapat mendorong terjadinya perubahan 

dan peningkatan yang lebih baik. Akan tetapi, PT masih perlu secara 

teliti menggambarkan peta strategi dengan menyesuaikan dengan 

karakteristik dan strategi sendiri.  

 Setiap PT perlu mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan atau 

key success factors yang mengarah pada visi PT. Dalam penerapan 

strategi, PT sering menghadapi kendala yang datang dari karyawan. 

Hambatan-hambatan tersebut antara lain meliputi: (1) adanya resistensi 

untuk berubah (2) kurangnya komitmen dan (3) rasa takut akan tekanan 

pertanggung jawaban.  

 Peta strategi BSC dapat memberikan fokus strategi  pada PT. sehingga 

dapat mengatasi hambatan keberhasilan. Universitas Hasanuddin, secara 

personal, memperoleh manfaat dari penggunaan BSC untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi sepanjang pengelolaan institusi PT. 

(3) Penelitian oleh Irsutami dan Chici Ramadhaniah, dengan judul: 

“Pengembangan Pengukuran Kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard 

di Politeknik Negeri Batam”, menyatakan  bahwa: 

 Pengukuran kinerja yang dilakukan sebelumnya di Poliklinik Negeri 

Batam belum memperlihatkan dengan jelas pencapaian visi organisasi 

karena hanya menggambarkan penilaian pencapaian kinerja program 

dan  kegiatan serta upaya organisasi dalam penyerapan anggaran saja.  

 Dengan menggunakan pendekatan metode BSC telah dapat 

menggambarkan visi organisasi dengan jelas, dan dengan membuat 

indikator pencapaian, menunjukan bahwa sistem pengukuran kinerja 

dengan pendekatan BSC dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan akuntabilitas 

pengelolaan dana yang dialokasikan (Irsutami dan Ramdhaniah, Chici. 

2011).    



(4) Fontanella, Amy dan Andriani, Wiwik dalam penelitiannya 

terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Sumatera Barat seperti 

Politeknik Negeri Padang,  Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang 

dan Politeknik Pertanian Payakumbuh, dalam judul “Analisis Pengukuran 

Kinerja Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard dari Aspek 

Perspektif Proses Bisnis Internal serta Perspektif Pertumbuhan dan 

Pembelajaran”, menyatakan  bahwa: dengan menggunakan Balanced 

Scorecard telah dapat mengukur  kinerja dari masing-masing Perguruan 

Tinggi khususnya dari aspek proses internal dan perspektif  pembelajaran 

dan pertumbuhan  (Fontanella, Amy dan Andriani, Wiwik. 2009).  

 (5) Penelitian yang dilakukan oleh Remon Gunanta, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Widyatama, dengan pendekatan BSC di SMA Kolese 

De Britto, Yogyakarta, dengan judul “Pendekatan Balanced Scorecard 

sebagai Penilaian Kinerja Pada Institusi Sekolah”. 

Dalam penelitian studi kasus ini, dengan menggunakan teknik 

analisis Multiatribute Attitude Model (MAM),  didapatkan hasil penelitian  

bahwa kinerja sekolah: (1) pada perspektif pelanggan adalah sangat baik, 

(2) pada perspektif proses internal adalah sangat baik, (3) pada perspektif 

pembelajaran dan inovasi adalah sangat baik, dan (4) pada perspektif 

keuangan adalah sangat baik. 

Berdasarkan sejumlah penelitian tersebut di atas,  jelas 

menggambarkan bahwa BSC dapat mengukur kinerja Perguruan tinggi dan 

juga sekolah, Pengukuran BSC dari berbagai perspektif, meliputi perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan 

perspektif  pembelajaran dan pertumbuhan, dimana  pengukuran BSC 

selalu dapat dikaitkan dengan visi dan dan misi organisasi, meskipun 

dengan melakukan berbagai penyesuaian atau modifikasi. Hal ini berbeda 

sama sekali dengan metode pengukuran tradisional yang hanya mengukur 

aspek keuangan saja. 

 

2.8   Kerangka Pikir Penelitian  

Kerangka pikir penelitian mengenai Kinerja Layanan FSP-UKSW 

berdasarkan   Balanced Scorecard (BSC), dimana kinerja layanan FSP 

dilihat dari  suatu saling keterikatan atau hubungan sebab akibat 

(rationale) antar kinerja dari keempat perspektif BSC adalah sebagai 

berikut:  

 Kinerja perspektif pembelajaran & pertumbuhan, yang mengukur: (1) 

Modal manusia atau SDM, yang meliputi: kesiapan SDM dosen, 



rektrutmen tenaga dosen  yang kompeten, pelatihan dan pendidikan 

untuk meningkatkan kualitas SDM, serta studi lanjut dosen; retensi staf 

yakni mempertahankan tenaga potensial, serta meningkatkan komitmen 

SDM. (2) Modal Informasi, yang meliputi kelengkapan infra struktur IT, 

penyebaran pengetahuan dan informasi atau knowledge management  (3) 

Modal organisasi, meliputi kemampuan dan kesiapan organisasi untuk 

berubah dan bertumbuh, kerja sama  antar sesama anggota tim, budaya 

kerja dan kepemimpinan organisasi.  

 Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan akan mempengaruhi 

kinerja perspektif proses internal organisasi, yang meliputi manajemen 

operasi, manajemen konsumen, proses inovasi dan proses sosial. 

 Kinerja perspektif  proses internal organisasi akan mempengaruhi kinerja 

perspektif pelanggan, yang mencakup kepuasan pelanggan, retensi 

pelanggan dan loyalitas pelanggan, dan akhirnya, 

 Kinerja perspektif pelanggan akan mempengaruhi kinerja dari perspektif 

keuangan, yaitu  pertumbuhan aset, profitabilitas dan produktivitas 

organisasi. 

 Berdasarkan hasil kinerja dari berbagai perspektif BSC, maka 

dirumuskan suatu rancangan strategi bagi FSP-UKSW 

 

 

Adapun kerangka pikir penelitian digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar: Kerangka pikir Penelitian  
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