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PENGANTAR REDAKSI 

Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamua'alaikum Wr.Wb. 

PUji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang selalu 
memberikan rahmat serta hidayah.Nya kepada kita, begitu juga 
shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW. 

Berkat Rldho-Nya Program Studi Akuntansi dapat secara rutin 
menerbitkan jurnal "Kajian Akuntansi" yang mengupas berbagai 
hal seputar akuntansi baik konsep maupun aplikasi. 

Kajian Akuntansi ini lahir sebagai sarana komunikasi i1mu 
pengetahuan khususnya bidang akuntansi dan merupakan salah 
satu bentuk eksistensi Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Unisba dalam melaksanakan Tridharma Perguruan 
Tinggi. 

Pada edisi kali ini kami sampaikan kepada para pembaca tujuh 
artikel yang. cukup beragam topiknya. Ada pembahasan yang 
berkaitan dengan Manajemen Laba, Badan Pemeriksa dan 
Kinerja Koperasi, Profesional Auditor, Implementation of the 
Indonesian Government Regulation, pengembangan akuntansi 
manajemen, kinerja perusahaan menurut metode tradisional dan 
metode Baiance Scorecard dan Kajian ROI dalam Pengelolaan 
Rasio kecukupan Dana. 

Kami menyadari banyak kekurangan dalam penerbitan jurnal 
kami kali ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya 
membangun sangat kami harapkan. Terakhir semoga dengan 
terbitnya jurnal ini dapat memicu semangat seluruh staf pengajar 
program studi akuntansi untuk berkarya. 



PERBANDINGAN KINERJA PERUSAHAAN MENURUT
 
METODE TRADISIONAL DAN METODE BALANCE
 

SCORECARD
 

Oleh: Epi Fitriah
 
Dosen Prodi Akuntansi Unisba
 

ABSTRAK 

Kemajuan teknologi informasi yang pesatjuga telah mengubah pola 
persaingan perusahaan dari industrial competition menjadi information 
competition. Pada masa persaingan industri, perusahaan berlomba-Iomba 
untuk menginvestasikan sumber dayanya pada aset fisik yang menawarkan 
efisiensi, sedangkan pola persaingan baru mengharuskan perusahaan untuk 
lebih memfokuskan usahanya pada infrastruktur organisasi (kebijakan, 
sistem dan praktek) daripada struktur atau aset fisiknya. Perusahaan tidak 
cukup hanya memperhatikan kinerja finansial yang menggambarkan hasil 
masa lampau. Sebelum terbukanya era komputerisasi, cost of information 
masih sangat mahal, sehingga prioritas utama ditujukan untuk 
mcnghasilkan informasi keuangan yang merupakan suatu keharusan, yaitu 
kepentingan peJaporan bagi stakeholder. 

Seiring berjalannya waktu banyak pihak yang menyakini bahwa 
informasi yang menggunakan indikator keuangan seperti return of 
investment, earning per share, operating income tidaklah cukup, bahkan 
dapat memberikan isyarat yang menyesatkan bagi suatu usaha perbaikan 
dan motivasi berkeJanjutan, sehingga lahirlah balance scorecard yang 
merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan yang bukan hanya 
mengukur kinerja finansial saja tetapi juga mengukur kinerja non 
keuangan perusahaan. 

Kata Kunci : Kinerja Perusahaan, Metode Tradisional, Metode Balance 
Score 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan dunia menuju era gJobalisasi mernungkinkan kegiatan 

perekonomian berkembang sedernikian rupa sehingga meIewati batas-batas 

wilayah dan antar ' negara. Kondisi yang demikian akan menciptakan 

Iingkungan yang kompetitif bagi kalangan industri. Kondisi yang penuh 

persaingan tersebut menuntut perusahaan untuk lebih efektif dan efisien 

daIam mengeIola sumber daya yang dimilikinya guna meraih keunggulan 

kompetitif. 

Kemajuan teknoJogi informasi yang pesat juga telah mengubah pola 

persaingan perusahaan dari industrial competition menjadi information 

competition. Pada masa persaingan industri, perusahaan beriomba-lomba 

untuk menginvestasikan sumber dayanya pada aset fisik yang menawarkan 

efisiensi, sedangkan poIa persaingan baru mengharuskan perusahaan untuk 

Iebih memfokuskan usahanya pada infrastruktur organisasi (kebijakan, 

sistem dan praktek) daripada struktur atau aset fisiknya. Perusahan seperti 

ini tentunya akan mempengaruhi sistem akuntansi dan pengendalian yang 

dimilikinya, dan manajemen sebagai penyedia informasi yang diperlukan 

dalam mengeloJa perusahaan, terutama dalam proses pengambilan 

keputusan 

Perusahaan tidak cukup hanya memperhatikan kinerja finansial yang 

menggambarkan hasil masa lampau. Sebelum terbukanya era 

komputerisasi, cost of information masih sangat mahal, sehingga prioritas 

utama ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan yang merupakan 

suatu keharusan, yaitu kepentingan peIaporan bagi stakeholders. Dengan 

sendirinya, kegiatan untuk menghasilkan informasi Jain bagi pihak intern 
-
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hanya merupakan pilihan yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas 

infonnasi yang dihasilkan, Kini oleh banyak pihak diyakini bahwa 

infonnasi yang menggunakan indikator keuangan seperti return of 

investment, earning per share. operating income tidaklah cukup, bahkan 

dapat memberikan isyarat yang menyesatkan bagi suatu usaha perbaikan 

dan motivasi berkeJanjutan, sehingga lahirlah balance scorecard yang 

merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan yang bukan hanya 

mengukur kinerja finansial saja tetapi juga mengukur kinerjanon keuangan 

perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah dalam 

kar.ya ilmiah ini sebagai berikut : 

I. Bagaimana pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan 

metode tradisional ? 

2. Bagaimana pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan 

metodebalance scorecard? 

II. Pembahasan 

2.1 Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan	 Metode 

Tradisional 

Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang biasa 

digunakan adalah ukuran kinerja keuangan, karena pengukuran keuangan 

mudah dilakukan, maka kinerja personel yang diukur hanyalah yang 

berkaitan dengan keuangansaja. 
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Menurut Johny Setiawan (2001 : 330) dalam bukunya yang 

berjudul Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen menyatakan 

bahwa : "Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang biasa 

digunakan adalah ukuran keuangan, karena pengukuran keuangan mudah 

dilakukan, maka kinerja personel yang diukur hanyalah yang berkaitan 

dengan keuangan". 

Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja tradisional 

merupakan pengukuran kinerja dengan menggunakan ukuran keuangan 

yang lebih mudah untuk dilakukan, 

Menurut Horne dan Wachowicz, edisi Indonesia yang dialih 

bahasakan oleh Heru Sutojo (1997 : 128-133) menyatakan bahwa : 

Pengukuran kinerja tradisional melakukan anal isis keuangan 
dengan melibatkan penggunaan laporan keuangan, laporan 
keuangan tersebut berisikan beberapa hal. Pertama, neraca 
dan yang kedua laporan laba rugi. Sedangkan alat yang 
digunakan untuk menilai kondisi kinerja keuangan 
perusahaan adalah rasio keuangan, yaitu dengan 
rnenghubungan dua data keuangan dengan jalan membagi 
satu data keuangan dengan data Jainnya. 
Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang biasa 

digunakan adalah keuangan, karena pengukuran keuangan mudah 

dilakukan, maka kinerja yang diukur hanyalah yang berkaitan dengan 

... 
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keuangan. Jadi, kinerja tradisional merupakan pengukuran kinerja 

dengan ukuran keuangan yang lebih mudah untuk dilakukan. 

Pengukuran kinerja tradisional melakukan analisis keuangan 

dengan melibatkan penggunaan laporan keuangan. Alat yang digunakan 

untuk menilai kondisi kinerja keuangan adalah rasio keuangan. Jenis-jenis 

rasio keuangan yangbisa digunakan untuk pengukuran kinerja tradisional menurut 

Home dan Wachowicz dalam 'bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan 

Edisi Indonesia yang dialih bahasakan oleh Heru Sutojo (1993 : 155-157) antara lain 

adalah:" 1. Rasio Profitabilitas (Rasio Rentabilitas), 2. Rasio Likuiditas 3. Rasio 

Sol vabiJ itas (Rasio Pengungkit) dan 4. Rasio Aktivitas ". 

2.1.1 Rasia Profitabilitas (Rasia Rentabilitas) 

Rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

RentabiIitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan 

kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian 

rentabilitas perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan 

antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva 

atau jurnlah modal perusahaan tersebut. Rasio rentabilitas terdiri dari : 

Gross Profit Margin, Return 011 Investment dan Return on Equity. 
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Gross profit margin diperoleh dengan cara laba kotor dibagi 

dengan penjualan, rasio ini menunjukkan laba perusahaan relative 

terhadap penjualan, ini merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan 

dan juga indikasi penetapan harga produk. Return On Investment 

diperoleh dengan cara membagi laba operasi dengan aktiva perusahaan, 

rasio ini memperlihatkan efektivitas dalam meningkatkan keuntungan. 

Dan Return on Equity diperoleh dengan cara membagi laba setelah pajak 

dengan total eguitas, rasio ini menunjukkan kemampuan mendapatkan 

laba yang tersedia untuk pemegang saham, 

2.1.2 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin 

tinggi rasio likuiditas, mencerminkan kredibilitas perusahaan di rnata 

pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dari rasio tersebut dapat 

diketahui sejauhmana manajemen dapat mengelola keuangan 

perusahaan. Rasio likuiditas terdiri dari Current Ratio (Rasio Lancar), 

Cash Ratio (Rasio Kas), Quick Ratio (Rasio Uji Cepat). 
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Current Ratio (Rasio Lancar) diperoleh dengan cara membagi aktiva 

lancer dengan kewajiban lancar, rasio ini mengukur kemampuan 

aktivitas menutupi kewajiban lancar. Cash Ratio (Rasio Kas) diperoleh 

dengan cara membagi kas dengan kewajiban lancar, rasio ini digunakan 

untuk menunjukkan kemampuan kas menutupi kewajiban lancar. Dan 

Quick Ratio (Rasio Uji Cepat) diperoleh dengan cara aktiva lancar 

dikurangi persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio 

ini mengukur kemampuan menutupi kewajiban lancar melalui aktiva 

lancar yang lebih likuid. 

2..1.3 Rasio Solvabilitas (Rasio Pengungkit) 

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya jika perusahaan tersebut dilikuidasi, 

baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu 

perusahaan yang solvable berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai 

aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang

hutangnya, hal ini tentunya akan mcningkatkan kepercayaan investor dan 

kreditor terhadap perusahaan. Rasio solvabilitas terdiri dari Total Debt 

to Total Assets dan Total debt to Total Equity. 
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Total Debt to Total Assets diperoleh dengan cara membagi total 

hutang dengan total aktiva. Rasio ini memperlihatkan kekayaan relatif 

perusahaan dengan menggunakan uang pinjaman. Dan Total debt to 

Total Equity diperoleh dengan cara membagi total hutang dengan total 

ekuitas. Rasio ini mengindikasikan nilai kekayaan terhadap pendanaan 

hutang yang digunakan terhadap pendanaan ekuitas. 

2.1.3 Rasia Aktivitas 

Rasia aktivitas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan yang menggunakan operasinya, atau dengan kata lain 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang tersedia yang 

tercermin dalam perputaran modalnya. Rasio aktivitas terdiri dari Total 

Assets Turn Over (Total Perputaran Aktiva), Receivable Turn Over dan 

Average Collection Period (peri ode Penagihan Rata-Rata). 

Total perputaran aktiva dihitung dengan cara membagi penjualan 

bersih dengan total aktiva. Rasio ini mengukur efisiensi relatif dari total 

aktiva untuk meningkatkan penjualan. Average Collection Period 

(periode Penagihan Rata-Rata) dihitung dengan cara 365 hari dibagi 
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perputaran piutang kali 100%. Rasio ini menghitung rata-rata jumlah hari 

pembayaran piutang sebelum tertagih. 

2.2	 . Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan 

Metode Balance Scorecard 

Pengukuran kinerja dengan Balanced Scorecard merupakan 

keseimbangan antara ukuran keuangan dan non keuangan, antara sasaran 

jangka pendek dan jangka panjang, antara kinerja intern dan ekstern, 

serta antara lagging indicator (ukuran pemacu) dan leading indicator 

(ukuran hasil). Ukuran kinerja keuangan adalah salah satu alat untuk 

rnengetahui seberapa baik kinerja aktivitas dengan cara menyediakan 

inforrnasi spesifik mengenai dampak perubahan kinerja aktivitas yang 

dinyatakan dalam satuan uang. Jadi, dalam hal ini ukuran kinerja 

keuangan bertujuan untuk mengetahui kinerja aktivitas dengan informasi 

yang tersedia dalam melihat akibat dari kinerja aktivitas yang diukur 

dalam satuan uang dan ukuran-ukuran keuangan harus menunjukkan 

penghematan potensial dan penghematan yang sesungguhnya. 

Pengertian Balanced Scorecard menurut Blocker, seperti yang 

dikemukakan oleh Amin Wijaya Tunggal dalam bukunya Pengukuran 

Kinerja Dengan Balanced Scorecard (2.00 I: "Balanced Scorecard is an 
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accounting report that include the firm critical success faktor in four 

area: J) financial performance 2) costumer satisfaction 3) internal 

business process, and 4) innovation and learning". 

Balanced Scorecard merupakan sistem penilaian kinerja dimana ukuran 

kinerja yang digunakan adalah ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja 

operasional yang terdiri dan empat perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, 

proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan 

memperluas ukuran kinerjai eksekutifke kinerja non keuangan, ukuran kinerja 

eksekutifmenjadi lebih komprehensif. 

2.2.1 Perspektif Keuangan 

Penilaian kinerja yang pertama berdasarkan perspektif keuangan. 

Sasaran keuangan merupakan fokus atas sasaran dan pengukuran 

perspektif yang lain. Tolok ukur (scorecard) harus memuat tentang 

strategi, perencanaan dengan sasaran keuangan jangka panjang, dan 

menghubungkan sasaran tersebut dengan tindakan yang berkaitan 

dengan proses keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan sistem 

yang berhubungan dengan kinerja ekonomi jangka panjang. 

Untuk banyak perusahaan, ukuran keuangan meliputi kenaikan 

pendapatan, pengendalian biaya dan produktivitas, penggunaan set, dan 
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mengurangi resiko. Menurut Kaplan dan Norton (2000:46), penentuan 

tolok ukur keuangan diawali dengan penentuan posisi strategis 

perusahaan pada daur hidup bisnisnya (businesslife cycle) yang terbagi 

dalam tiga tahapan daur hidup, yaitu : " I. Tahapan Growth 

(Pertumbuhan), 2. Tahapan Sustain (Bertahan), 3. Tahapan Harvest 

(Kedewasaan)". 

2.2.2 Pcrspektif Pelanggan 

Dalam perspektif pelanggan Balanced Scorecard, perusahaan 

melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. 

Segmen pasar yang akan menjadi komponen penghasilan tujuan finansial 

perusahaan. Perspektif pelanggan memungkinkan perusahaan 

menyelaraskan berbagai ukuran pelanggan penting, yaitu kepuasan, 

loyalitas, retensi akuisisi dan profitabilitas. Perspektif pelanggan juga 

memungkinkan perusahaan melakukan identifikasi dan pengukuran 

secara eksplisit, proporsi nilai yang akan diberikan pelanggan dan pasar 

sasaran. 

Dalam Perspektif pelanggan menurut Kaplan dan Norton 

(1996 : 67), terdapat dua kelompok pengukuran, yaitu : " 1. Kelompok 

pengukuran pelanggan utama (customer core measurement group), 2. 
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Kelompok penunjang (beyond the core) ". Berikut ini penjelasan dari dua 

kelompok pengukuran tersebut di atas : 

I. Kelompok pengukuran pelanggan utama (customer core measurement 

group) 

a. Pangsa	 pasar (market share), pengukuran ini mencerminkan 

persentase bagian pasar tertentu yang dimilifki perusahaan. 

Pengukuran pangsa pasar berdasarkan pada total pendapatan usaha 

pada periode tertentu, seperti jumlah pelanggan, jurnlah penjualan, 

dan volume unit penjualan. 

b. Pemeliharaan	 pelanggan (customer retention), menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pelanggan 

lamanya dengan menggunakan persentase pertumbuhan usaha 

dengan pelanggan yang dimiliki dalam periode tertentu. 

a. Perolehan pelanggan baru	 (customer acquisition), menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menarik pelanggan bam untuk 

menjalin hubungan bisnis. 

b. Tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction), komponen ini 

mengukur tingkat kepuasan pelanggan yang berkaitan dengan 
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kriteria kinerja yang spesifik dalam kelompok pengukuran 

penunjang. 

c. Tingkat profitabilitas pelanggan (customer profitability), dalam hal 

ini dilakukan pengukuran laba bersih perpelanggan atau segmen 

pelanggan terhadap target laba yang telah ditentukan perusahaan 

setelah melalui proses pengukuran tertentu. 

Garnbar 2.1
 
Perspekti Pelanggan Utama
 

I 
"I 

I Customer I I 
Acquisition I 

I 
II 

Market I
 
Share
 I 

Customer I I Customer I 
I Profitability I .\ Retention 

i 
Customer I
 

Satisfaction I
 

Sumber: Kaplan dan Norton, The Balanced Scorecard (1996: 96) 

2. Kelompok Penunjang (Beyond the core) 

Pengukuran penunjang merupakan konsep kunci untuk 

mengganti faktor pendorong dari kelompok utama yang telah 

disebutkan. Pengukuran penunjang adalah pengukuran yang dilakukan 
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terhadap atribut-atribut tertentu. Kelompok ini dibagi ke dalam tiga 

sub kelompok yang saling terkait, yaitu : 

a. Atribut produk/jasa (product/service attributes) 

Atribut produk dan jasa mencakup fungsionalitas produk atau jasa, 

harga, dan mutu. Setiap konsumen dari segmen pasar yang berbeda 

menginginkan suatu produk dengan atribut-atribut yang berbeda

beda, disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap konsumen. Namun 

yang menjadi kesamaan adalah dari setiap segmen pasar 

menginginkan pelayanan yang bermutu tinggi (tanpa kekeliruan) 

dalam pelaksanaan setiap kegiatan transaksinya. 

b. Atribut hubungan dengan pelanggan (customer relationship) 

Dimensi hubungan konsumen mencakup penyampaian produk atau 

jasa kepada pelanggan, yang meliputi dimensi waktu tanggap dan 

penyerahan, serta bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli 

produk atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan. 

c. Atribut citra dan reputasi	 (image dan reputation) 

Dimensi citra dan reputasi menggambarkan faktor-faktor yang 

tidak berwujud yang membuat pelanggan tertarik kepada suatu 

perusahaan. Beberapa cara untuk membangun citra dan reputasi 
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adalah melalui promosi dan meningkatkan kualitas pengiriman 

produk. Citra dan reputasi memungkinkan sebuah perusahaan 

secara pro aktifmemperkenalkan diri kepada pelanggan. 

2.2.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

Thomas Secakusuma dalam bukunya Perspektif Bisnis Internal 

dalam Balanced Scorecard edisi 6 (1997 : 8) menguraikan bahwa: 

"Dalam perspektif proses bisnis internal ini, manajer berusaha 

mengidentifikasikan proses-proses yang penting bagi tercapainya tujuan 

perusahaan yang ada dalarn perspektif pelanggan maupun perspektif 

keuangan." 

Perspektif proses bisnis internal ini mengungkapkan perbedaan 

ukuran kinerja yang mendasar antara pendekatan tradisional dengan 

pendekatan Balanced Scorecard. Dalam perspektif ini, manajer berusaha 

mengidentifikasikan proses-proses yang penting bagi tercapainya tujuan 

perusahaan yang ada dalam perspektif pelanggan maupun perspektif 

keuangan. 

Dalam bukunya the Balanced Scorecard, Kaplan dan Norton 

(1996: 96) membagi proses bisnis internal ke dalam tiga tahapan 

aktivitas, yaitu proses inovasi (proses identifikasi kebutuhan pasar dan 
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pengembangan cara memenuhi kebutuhan tersebut), proses operasi 

(proses pembuatan dan pengiriman produk kepada pelanggan), dan 

proses puma jual (proses pemenuhan pelayanan atas produk yang 

dikonsumsi). 

Berikut ini dijelaskan tahapan-tahapan proses bisnis internal, yaitu: 

a. Tahapan Inovasi 

Inovasi merupakan proses internal yang sangat penting. Dan pada 

dasarnya proses inovasi adalah proses pengenalan kebutuhan 

pelanggan dan usaha untuk menciptakan produk yang memenuhi 

kebutuhan tersebut. Tolok ukur yang dapat diterapkan pada tahap ini 

antara lain peningkatan persentase penjualan produk baru, jumlah 

produk yang dikembangkan dibandingkan pesaing dan waktu 

pengembangan produk baru. 

b. Tahapan Operasi 

Proses operasi merupakan salah satu penciptaan nilai di dalam 

perusahaan. Proses ini dimulai dengan diterimanya pesanan pelanggan 

dan diakhiri dengan penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. 

Proses ini menitikberatkan kepada penyampaian produk dan jasa 

kepada pelanggan yang ada secara efisien, konsisten, dan tepat waktu. 
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Tolok ukur ' yang dapat digunakan adalah peningkatan kapasitas 

produksi dan tingkat efisiensi operasi. 

c.	 Tahapan Layanan Puma Jual 

Pada tahap ini, perusahaan berupaya memberikan manfaat tambahan 

kepada pelanggan yang telah membeli produk atau jasanya dalam 

berbagai bentuk pelayanan pasca transaksi. Tahapan ini meliputi 

kegiatan pemberian jaminan puma jual dan reparasi, penanganan 

terhadap produk cacat produksi dan pengembalian, serta pemrosesan 

pernbayaran. Tolok ukur yang dapat digunakan adalah penyelesaian 

pengaduan pelanggan karena kegagalan produk atau jasa. 

2.2.4 PerspektifPembelajaran dan Pertumbuhan 

Tujuan di dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah 

menyediakan infrastruktur yang memungkinkan tujuan ambisius dalam 

tiga perspektif lainnya dapat dicapai. Balanced Scorecard menekankan 

pentingnya menanamkan investasi bagi masa datang dan bukan dalam 

bidang investasi tradisional saja, seperti peralatan baru, riset, dan 

pengembangan produk baru. Perusahaan juga harus melakukan investasi 

dalam infrastruktur (para pekerja, sistem dan prosedur) jika ingin 

mencapai tujuan pertumbuhan keuangan jangka panjang. 
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Menurut Kaplan Norton dalam bukunya yang berjudul The 

Balanced Scorecard yang dialih bahasakan oJeh Pasla (1996 : 179), 

terdapat tiga prinsip dasar untuk pengembangan prinsip ini dengan 

Balanced Scorecard, yaitu : " 1. Kemampuan Karyawan, 2. Kemampuan 

Sistem Informasi, 3. Motivasi Pemberdayaan dan Keserasian lndividu 

dalam Organisasi ", 

Berikut ini penjelasan dari ketiga prinsip dasar tersebut di atas : 

I. Kemampuan Karyawan 

Kemampuan karyawan dapat digolongkan ke dalam kepuasan 

karyawan, loyalitas karyawan, dan produktifitas karyawan. Tolok 

ukur yang digunakan yaitu tingkat kepuasan karyawan, tingkat 

perputaran karyawan, dan pendapatan setiap karyawan, niJai tambah 

perkaryawan, dan tingkat pengembalian balas jasa. 

2. Kernarnpuan Sistem Informasi 

Kemampuan sistem informasi memberikan dukungan kepada para 

pegawai untuk menyempumakan proses pelaksanaan yang 

memerlukan umpan balik yang cepat, tepat waktu, dan teliti mengenai 

produk atau jasa yang diberikan. Tolok ukur kinerja ini dapat berupa 

tingkat ketersedian informasi, misalnya ketersediaan umpan balik dan 
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persentase karyawan yang dapat mengakses infonnasi yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas. 

3. Motivasi, Pemberdayaan dan Keserasian Individu dalam Organisasi 

Aspek motivasi, pemberdayaan, keserasian individu dalam 

perusahaan merupakam kondisi prasyarat yang diperlukan untuk 

pencapaian tujuan pembelajaran dan pertumbuhan melalui penciptaan 

iklim perusahaan yang memotivasi karyawan. Tolok ukurnya, yaitu 

jumlah saran tiap karyawan yang diajukan dan diwujudkan, jumlah 

saran yang diimplementasikan dan direalisasikan, jumlah saran yang 

berhasil guna serta banyaknya pegawai yang mengetahui dan 

mengerti visi dan tujuan perusahaan. 

III. Kesimpulan 

Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode 

lradisionaJ hanya mengukur kinerja keuangan perusahaan saja yang terdiri 

dari rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio 

aktivitas. 

Balanced Scorecard merupakan alat manajemen kontemporer 

(contemporary management tool). Pengukuran kinerja perusahaan dengan 

menggunakan metode balance scorecard selain mengukur kinerja 
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keuangan juga mengukur kinerja non keuangan. Pengukuran kinerja 

dengan metode balance scorecard meliputi empat perspektif yang terdiri 

dari perspektif keuangan, perspektif bisnis intemal, perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced Scorecard mempertimbangkan 

aspek non keuangan sebagai penunjang keberhasilan aspek keuangan. 

Disamping itu adanya aspek pengawasan yang bertugas dan bertanggung 

jawab mengawasi perkembangan kondisi suatu perusahaan dan aspek 

Sumber Daya Manusia yang berupa hasil dari pendidikan atau pelatihan 

yang telah dilakukan pegawai perusahaan. Dengan demikian maka 

pengukuran kinerja dengan menggunakan balance scorecard lebih lengkap 

dan lebih komprehensif. 
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