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2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja manajemen diperlukan untuk memastikan bahwa

sumber-sumber (input) sudah digunakan secara efektif dan efisien dalam

rangka mencapai tujuan suatu perusahaan. Penilaian kinerja merupakan suatu

proses mengukur sampai sejauh mana manajemen puncak mencapai

persyaratan-persyaratan pekerjaan atau seberapa baik seseorang melakukan

pekerjaan yang ditugaskan (Fatma Laela, 1998).

Untuk mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas dilakukan dengan

baik diperlukan suatu alat ukur. Dalam pengukuran kinerja konvensional,

analisa dalam bentuk rasio-rasio keuangan merupakan alat ukur yang diukur.

Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut

untukmenjelaskan hubungan tertentu antara faktor yang satu dengan yang lain

dari suatu laporan finansial (Syafarudin Alwi, 1994).

Agar lebih bermanfaat, digunakan pendekatan dengan pola historis

yang melibatkan perhitungan-perhitungan rasio-rasio untuk sejumlah tahun

untuk dapat menentukan apakah perusahaan membaik atau memburuk.
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2.1.2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memiliki tujuan pokok untuk menghasilkan

informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja

manajemen perusahaan. Penilaian kinerja sebagai basis evaluasi yang

digunakan untuk menilai kinerja dimasa lalu dan sebagai dasar pelaksanaan

keputusan-keputuasan personalia (Fatma Laela, 1998). Manajemen dalam

melakukan evaluasi kinerja bertujuan:

a. Memberikan masukan untuk keputusan sumber daya manusia seperti

promosi, transfer, dan pemutusan hubungan kerja.

b. Memberikan umpan balik (feedback) kepada karyawan mengenai

bagaimana panadangan organisasi akan kinerja mereka.

c. Sebagai dasar dalam pemberian kompensasi yang mencakup peningkatan

balas jasa, bonus, karyawan, dan kenaikan-kenaikan lainnya dalam gaji.

2.1.3. Arti Pentingnya Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai arti yang sangat penting bagi

organisasi. Dalam proses pengendalian manajemen, pengukuran kinerja

merupakan hal yang sangat penting dalam memotivasi karyawan untuk

mencapai tujuan organisasi maupun sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja

organisasi.
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Penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi untuk

(Mulyadi dan Johny Setyawan, 1999):

1 Dapat mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemberian

motivasi kepada karyawan secara maksimal.

2. Membantu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan

penghargaan karyawan, seperti: promosi, mutasi karyawan, dan Iain-lain.

3. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan

untuk menyediakan ktiteria seleksi dan evaluasi terhadap program

pelatihan karyawan.

4. Menyediakan umpan balik (feedback) bagi karyawan mengenai bagaimana

atasan menilai kinerjayang telah dilakukan oleh karyawan.

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Pengukuran kinerja sangat mempengaruhi perilaku manajer dan

karyawannya dalam mengambil keputusan bisnis karena manajer akan

memberi perhatian pada apa yang diukur, dimonitor dan diberi penghargaan.

Selain itu informasi dalam penilain kinerja membantu mengenali kekuatan

dan kelemahan dalam kinerja di masa lalu dn menentukan arah apa yang harus

diambil karyawan untuk memperbaikinya (Fatma laela, 1998).
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2.2. Sistem Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan konsep Balanced

Scorecard

2.2.1. Pengertian Balanced Scorecard

Balanced Scorecard dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David

P. Norton yang terdiri dari sekumpulan ukuran keuangan dan nonkeuangan

yang mencakup empat indikator sukses yang kritis yaitu perspektif keuangan,

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 1996). Kata Balanced

dalam Balanced Scorecard merefleksikan keseimbangan yang dimiliki

Balanced scorecard dalam hal keseimbangan pengukuran kinerja keuangan

dan nonkeuangan, keseimbangan antar lead indicator (faktor-faktor kunci

yang menentukan dan mempengaruhi kinerja masa depan) dan lag indicator

(ukuran finansial sebagai pengukur keberhasilan manajemen masa lalu),

keseimbangan antara perspektif ekstemal dan internal dlam tujuan jangka

pendek dan jangka panjang.

Keempat perspektif dalam BalancedScorecardmerupakan penjabaran

dari hal-hal berikut:

1. Perspektif keuangan: bagaimana pemegang saham memandang

perusahaan?

2. Perspektif pelanggan: bagaimana pelanggan memandang perusahaan?
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3. Perspektif proses bisnis internal: apa yang mmjadi unggulan perusahaan?

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan: apakah perusahaan dapat

secara berkelanjutan meningkatkan dan menciptakan value bagi

pelanggan?

2.2.2. Karakteristik Balanced Scorecard

Karakteristik Balanced Scorecard meliputi:

1. Instrumen Pengukuran Kinerja Manajemen yang Multidimensional

Balanced Scorecard mengukur kinerja manajemen dari dimensi keuangan

dan nonkeuangan. Jadi, disamping memberikan indikator kinerja

keuangan seperti yang lazim diberikan oleh fungs' akuntansi, Balanced

Scorecard juga memberikan indikator-indikator dalam dimensi

nonkeuangan seperti kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, perolehan

konsumen baru, vvaktu pelayanan, kualitas, kepuasan kcrja, tingkat

penguasaan keahlian/skill, segmen pasar, dan sabagainya. Pada era

informasi ini dimana persaingan begitu intens dan terbuka, perusahaan

perlu diukur kinerjanya secara lebih komprehensif dari banyak perspektif.

Pengukuran kinerja secara multidimensional tidak hanya mengukur pada

area yang mudah diukur (hard measurement) tapi juga pada area yang

sulit diukur (soft measurement).
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2. Pespektifbanyak stakeholders

Balanced Scorecard dapat mengakomodasikan sudut pandang semua

kelompok stakeholder, seperti: pemegang saham, kreditor, customer,

rekanan, karyawan dan publik secara teoritis bisa dimasukkan kedalam

Balanced Scorecard.

3. Implemenlasi misi dan strategi

Ukuran dan kinerja yang dipakai dalam Balanced Scorecard diidentifikasi

serta diseleksi dari berbagai ukuran populasi potensial, diturunkan secara

hati-hati dan rasional dari visi dan strategi perusahaan kedalam tujuan-

tujuan strategik spesifik dan sekonkrit mungkin, untuk memperoleh

gambaran proses perumusan fungsi fisik, karakteristik, visi yang efektif

dan perumusan serta pengkomunikasian visi.

4. Management By Objectives (MBO)

Balanced Scorecard mcngasumsikan ditcrapkannya MBO, yaitu

manajemen yang pada setiap hirarki harus mempunyai tujuan-tujuan jelas

yang dijabarkan kedalam sasaran-sasaran yang spesifik dan akurat. Jadi,

Balanced Scorecard bersifat action oriented.

5. Operas ional-Konkrit

Balanced Scorecard berfungsi untuk menerjemahkan visi, misi, dan

strategi yang bersifat abstrak dan global kedalam dunia nyata sehingga

mudah dalam operasionalnya. Balanced Scorecard bisa dipakai untuk
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mengkomunikasikan visi dan strateginya kedalam organisasi serta

menyelaraskan organisasi dengan strateginya (Kaplan dan Norton, 1996)

6. Seimbang (Balanced)

Keseimbangan disini berarti keseimbangan antara perspektif stakeholder

dan perspektif waktu, antara perspektif internal dan ekstemal, perspektif

keuangan dan nonkeuangan serta antara perspektif strategis dan taktis.

Jadi Balanced Scorecard dituntut untuk dapat melihat berbagai aspek

yang melingkupi perusahaan secara seimbang.

7. Hubungan sebab-akibal

Hubungan sebab-akibat dalam Balanced Scorecard dipilih secara logis

antara ukuran-ukuran yang dipakai sehingga bisa ditunjukkan secara jelas

hubungan sebab-akibat antara keempat perspektif tersebut.

8. Lag and Lead Indicators

lag indicators adalah indikator tingkat keberhasilan pencapaian suatu

sasaran, oleh karena itu perspektif waktunya dipengaruhi masa lalu (past

oriented).

Sedangkan Lead indicators adalah indikator tingkat keberhasilan yang

mempunyai faktor-faktor kunci penentu kinerja masa depan (future

oriented).

9. Sistem Manajemen era Informasi

Semakin ketatnya persaingan bisnis menyebabkan semakin kompleksnya

informasi yang dibutuhkan untuk memenangkan persaingan tersebut.
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Kemajuan teknologi informasi berperan penting dalam memenuhi

kebutuhan akan informasi yang mencakup berbagai perspektif untuk

mengatasi timbulnya misleading dalam menilai perubahan lingkungan,

apabila pengukurannya hanya dilakukan dari segi keuangan saja.

Perspektif pelanggan merupakan adopsi dari customer orientation.

Perspektif proses bisnis internal dapat memacu penerapan business

reengmeering, POM, outsourcing, J11' inventory system. Activity Based

Costing dan Activity Based Management.

10. Top Down and Bottom Up

Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik antara penjabaran visi,

misi dan strategi dari manajemen atas ke level bawahnya dengan umpan

balik dari karyawan level operasional ke level yang berada di atasnya.

//. Strategic Business Unit (SBU)

Balanced Scorecard paling sesuai untuk diterapkan secara komprehensif

pada tingkat SBU (Kaplan dan Norton, 1996). Balanced Scorecard terdiri

atas ukuran-ukuran kinerja yang dikaitkan secara logis oleh hubungan

sebab-akibat yang jelas sehingga membentuk suatu kesatuan pemikiran

yang komprehensif mengenai operasionalisasi misi dan strategi.

2.3. Empat Perspektif Dalam Balanced Scorecard

Balanced Scorecard memiliki keistimewaan dalam hal cakupan

pengukuran yang cukup komprehensif karena selain mempertimbangkan
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kinerja-kinerja finansial juga mempertimbangkan kinerja-kinerja nonfmansial.

Balanced scorecard tidak hanya mengukur hasil akhir (outcome) tetapi juga

aktivitas-aktivitas penentu hasil akhir (driver).

Secara umum terdapat empat macam kinerja bisnis yang diukur oleh

Balanced Scorecard yang dikenal dengan perspektit-perspektif yang ada

dalam Balanced Scorecard. Perspektif-perspektif yang ada dalam Balanced

Scorecard terkait dengan tujuan organisasi, yaitu:

1. Perspektif Keuangan: berhubungan dengan profitabilitas terukur

organisasi; laba operasi, ROCE (Return On Capital Employee) dan EVA

(Economic Value Added).

2. Perspektif Pelanggan: mengidentifikasi pelanggan dan segmen besar

organisasi dalam berkompetisi serta mengukur kinerja organisasi pada

segmen yang telah ditargetkan tersebut.

3. Perspektif Proses Bisnis Internal: mengidentifikasi proses bisnis internal

kritikal organisasi yang hams tampil sempurna dalam melaksanakan

proses menghasilkan produk dan jasa sehingga tercipta value bagi

pelanggan atau segmen yang diharapkan.

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan: mengidentifikasi infrastruktur

yang harus dibangun organisasi unruk menciptakan pertumbuhan dan

improvement terhadap proses dan produk/jasa yang dihasilkan serta

kemampuan organisasi melalukan perubahan jangka panjang.
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2.3.1. Perspektif Keuangan

Balanced Scorecard tetap mempertahankan ukuran-ukuran keuangan

karena ukuran-ukuran tersebut merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi

yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah

perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan dari strategi dilaksanakan

dengan baik.

Penentuan tolok ukur dalam perspektif keuangan diawali dengan

penentuan posisi strategik perusahaan pada daur hidup bisnis (business life

cycle) yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu growth, sustain, dan harvest

(Kaplan dan Norton, 1996).

> Tahap Pertumbuhan (Growth)

Perusahaan yang berada pada tahap ini umumnya mengalami

perkembangan pada produk atau jasanya. Segala upaya, perhatian, dan

sumber daya dicurahkan untuk mendukung perkembangan ini. Tingkat

investasi dan rendahnya tingkat laba merupakan karakteristik dari

perusahaan pada tahap ini. Perusahaan banyak melakukan investasi untuk

mendukung perkembangan percepatan pertumbuhan perusahaan dalam

bentuk pembelian fasilitas fisik ataupaun pengembangan produk.

Pengukuran tingkat profitabilitas tidak dapat dilakukan pada tahap ini

karena laba bukanlah tujuan utama. Manajer lebih mengutamakan

informasi keuangan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan
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produk, pertumbuhan penjualan pada lingkungan pasar yang baru

dimasuki dan penjualan untuk produk yang baru. Selain itu manajer juga

membutuhkan informasi keuangan untuk mengukur tingkat pengeluaran

atas investasi yang dilakukan dalam upaya untuk menumbuhkan

perusahaan.

- Tahap Bertahan (Sustain)

Pada tahap ini perusahaan sudah berada pada kondisi mapan. Perusahaan

mulai mengurangi investasi dengan dituntut untuk mendapatkan return

yang tinggi atas investasi tersebut. Perusahaan diharapkan dapat

mempertahankan pangsa pasar yang ada serta terus berusaha untuk

mendapatkan pangsa pasar yang baru. Investasi tetap dilakukan namun

lebih ditujukan untuk mengatasi kemampetan (bottleneck) dalam proses

produksi dengan cara: meningkatkan kapasitas produksi dan

menyempumakan proses produksi. Konsekuensi tolok ukur yang

digunakan adalah besamya pendapatan operasional (operating income),

besarnya laba kotor (gross margin), tingkat pengembalian investasi

(return on investment), tingkat pengembalian modal (return on capital

employed), dan besarnya nilai tambah ekonomis (economic value added).

Tahap Penuaian (Harvest)

Tahap Harvest merupakan suatu tahap dimana perusahaan sudah mulai

menunjukkan tanda-tanda penurunan karena pasar sudah mulai jenuh.

Pilihan investasi sudah tidak menarik lagi kecuali untuk mempertahankan
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kapabilitas dan keberadaan perusahaan. Periode ini adalah saat dimana

perusahaan memetik hasil dari investasi yang dilakukan pada dua tahap

sebelumnya. Aliran kas merupakan tujuan utama pada tahap ini. Segala

investasi yang dilakukan harus menunjukkan seberapa cepat dana yang

ditanamkan dapat ditarik kembali.

2.3.2. Perspektif Pelanggan

Perusahaan memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan

konsumen. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan segmentasi pasar

yang paling mungkin dilayani dengan cara terbaik berdasarkan segala

kemampuan dan sumber daya yang ada.

Dalam perspektif pelanggan, manajer mengidentifikasi segmen pasar

tertentu dimana perusahaanakan berkompetisi dan mengukur kinerjanya. Ada

dua kelompok dalam perspektif ini. Pertama disebut kelompok inti (Core

Measurement). Kelompok ini pada dasarnya merupakan pengukuran hasil

akhir yang saling terkait dan terdiri dari:

1. Pangsa pasar, mengukur seberapa besar proporsi segmen pasar tertentu

yang dikuasai perusahaan.

2. Tingkat perolehan para pelanggan bam, yang mengukur seberapa banyak

perusahaan berhasil menarik pelanggan bam.

3. Kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, mengukur seberapa

banyak perusahaan berhasil mempertahankan pelanggan lama.



4. Tingkat kepuasan pelanggan, mengukur seberapa jauh para pelanggan

merasa puas terhadap layanan perusahaan.

5. Tingkat profitabilitas pelanggan, mengukur seberapa besar keuntungan

yang berhasil diperoleh perusahaan dari penjualan produk kepada

pelanggan.

Kelompok kedua disebut ukuran khusus/pengukuran nilai pelanggan

(customer value proposition) yang menggambarkan pemicu kerja (lead

indicators) yang menyangkut pertanyaan apa yangdisajikan perusahaan untuk

mencapai kepuasan, loyalitas, retensi dan perolehan konsumen yang tinggi.

Value Proposition menggambarkan atribut yang disajikan perusahaan dalam

produk atau jasa yang dijual untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan

konsumen. Atribut yang disajikan perusahaan dibedakan dalam tiga kategori

yang saling terkait sebagai berikut:

1. Atribut produk ataujasa (fungsi, harga, mutu). Contoh dari tolok ukur dari

atribut ini adalah tingkat harga eceran relatif (tingkat harga yang

dibandingkan dengan tingkat produk pesaing), tingkat daya guna produk

(seberapa jauh produk yang telah dibeli berdaya guna bagi pelanggan),

tingkat pengembalian produk oleh pelanggan sebagai akibat ketidak

sempurnaan proses produksi (cacat, rusak, atau tidak lengkap), mutu

peralatan dan fasilitas produksi yang digunakan, kemampuan sumber daya

manusia serta tingkat efisiensi produksi.
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2. Hubungan dengan pelanggan (customer relationship). Tolok ukurnya

adalah tingkat fieksibilitas perusahaan dalam memenuhi keinginan dan

kebutuhan para pelanggannya, tingkat ketersediaan produk-produk yang

diinginkan dan dibutuhkan oleh para pelanggan, penampilan fisik dan

mutu layanan yang diberikan oleh pramuniaga serta penampilan fisik

fasilitas penjualan.

3. Citra dan reputasi (image and reputation). Menggambarkan faktor-faktor

yang tidak tampak (intangiable) yang menarik seorang konsumen untuk

berhubungan dengan perusahaan. Membangun reputasi dan citra dapat

dilakukan melalui iklan dan menjaga kualitas seperti apa yang telah

dijanjikan.

2.3.3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Dalam proses bisnis internal ini, manajer harus mengidentifikasi

proses bisnis internal yang paling kritis dalam perusahaan. Pengukuran atas

perspektif ini ditekankan pada proses internal perusahaan yang akan memberi

dampak yang besar atas kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan dari

tujuan finansial perusahaan. Proses tersebut terdiri dari tiga tahapan yang

biasa disebut rantai nilai (value chain) yaitu:

1. Inovasi

Perusahaan mengidentifikasi keinginan para pelanggan di masa kini dan

di masa yang akan datang serta memmuskan cara untuk memenuhi
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keinginan dan kebutuhan pelanggan. Tolok ukur yang dapat digunakan

dalam tahap ini diantaranya adalah:

- Banyaknya produk baru yang berhasil dikembangkan dibandingkan

dengan para pesaing.

- Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menjual produk-produk baru.

- Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk bam

dibandingkan dengan pemsahaan pesaing.

- Frekuensi modifikasi yang harus dilakukan selama proses

pengembangan produk-produk bamsecara relatif jika didandingkan

dengan pesaing dan rencana pemsahaan sertabreak even time (BET).

Operasi

Pada tahapan operasi, aksi dimana perusahaan secara nyata bempaya

untuk memberikan solusi kepada pelanggan dalam memenuhi

keinginan dan kebutuhan mereka. pada tahap operasi terjadi transaksi

jual beli antara perusahaan dan pelanggannya. Altematif tolok ukur

yang dapat digunakan antara lain meliputi manufacturing cycle

effectiveness (MCE) yaitu proporsi waktu pengerjaan produk terhadap

total waktu produksi, tingkat kerusakan produk pra penjualan,

banyaknya bahan baku yang terbuang percuma, frekuensi pengerjaan

ulang produk akibat terjadinya kerusakan, banyaknya permintaan

pelanggan yang tidak dapat dipenuhi, penyimpangan biaya produksi
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aktual terhadap anggaran biaya produksi serta tingkat efisiensi per

kegiatan produksi.

3. Pelayanan Purna Jual

Pada tahapan ini pemsahaan bempaya untuk mrmberikan manfaat

tambahan pada para pelanggan yang telah membeli produknya dalam

bentuk berbagai layanan puma jual seperti layanan pasca produksi,

layanan perbaikan kemsakan, layanan penggantian suku cadang dan

layanan pembayaran cicilan. Tolok ukur yang digunakan diantaranya

adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan

pemeliharaan produk, perbaikan kerusakan atau penggantian suku

cadang, tingkat efisiensi per kegiatan atau per layanan puma jual,

banyaknya pelanggan yang mampu dilayani hanya dengan satu kali

permintaan, jangka waktu perolehan pembayaran penuh bagi para

pelanggan selama masa cicilan, jangka waktu penyelesaian perselisihan,

serta kadar limbah yang dihasilkan dari proses produksi.

2.3.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif ini menekankan penyediaan infrastruktur yang hams

dibangun oleh perusahaan agar tujuan-tujuan dalam tiga perspektif lainnya

dapat tercapai. Tujuan dalam perspektif ini merupakan pemicu bagi

pencapaian hasil yang sempuma dari perspektif yang lain. Agar dapat

mencapai kesempurnaan tersebut, maka pemsahaan hams didorong menjadi
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suatu organisasi belajar (learning organization) sekaligus mendorong

pertumbuhannya.

Di dalam perspektif ini terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan:

1. Kemampuan pegawai

Salah satu perubahan yang besar dalam dunia manajemen adalah

munculnya filosofi tentang bagaimana karyawan dapat memberikan

kontribusi yang berarti bagi pemsahaan. Perbaikan manajemen yang terns

menerus tidak akan berarti tanpa melibatkan karyawan secara langsung

dalam proses bisnis internal. Tolok ukur yang tergabung didalam

kelompok ini antara lain adalah tingkat kepuasan kerja para pegawai,

tingkat perputaran (turn over) para pegawai, besarnya pendapatan

perusahaan per pegawai, serta tingkat pengembalian balasjasa.

2. Sistem Informasi

Sistem informasi memberikan dukungan kepada para karyawan untuk

menyempumakan proses pelaksanaan yang memerlukan umpanbalik yang

cepat, tepat waktu, dan teliti tentang produk/jasa yang diberikan.

Altematif tolok ukurnya antara lain adalah tingkat ketersediaan informasi

yang dibutuhkan, tingkat informasi yang tersedia dan jangka waktu untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan.

3. Motivasi, pemberdayaan, dan keserasian individu perusahaan

Kelompok ini merupakan kondisi yang diperlukan untuk pencapaian

tujuan pembelajaran dan pertumbuhan melalui penciptaan iklim organisasi
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yang memotivasi karyawan. Tolok ukur yang tergabung dalam kelompok

mi adalah jumlah saran per pegawai, jumlah saran yang

diimplementasikan atau direalisasikan, jumlah saran yang berhasil guna,

jumlah karyawan yang mengetahui dan mengerti visi dan tujuan

perusahaan serta keselarasan tujuan individu dengan perusahaan.

2.3.5. Hubungan empat perspektif dalam Balanced Scorecard

Agar pengukuran kinerja manajemen dapat dilaksanakan dengan baik,

maka manajemen harus dapat melakukan pengukuran kinerja terhadap

keempat perspektif tersebut. Tidak hanya ukuran keuargan saja, melainkan

ukuran nonkeuangan harus diperhatikan juga karena pengukuran kinerja pada

hakekatnva adalah menyeimbangkan antara ukuran keuangan dan

nonkeuangan.

Perspektif keuangan ditujukan untukpeningkatan return yang dapat

dicapai dengan peningkatan volume atau pendapatan penjualan dan cost

effectiveness. Peningkatan return yang diperoleh dari loyalitas pelanggan yang

setia pada perusahaan karena perusahaan sanggup memenuhi permintaan

pelanggan tepat pada waktunya. Legalitas dan kepuasan pelanggan diharapkan

mampu mempengaruhi lingkingan mereka dalam mencoba memanfaatkan

produk/jasa yang telah memberikan kepuasan yang lebih pada mereka.

kemudian perbaikan yang dilakukan dalam poses bisnis internal pemsahaan

ditujukan pada peningkatan kualitas dan pengurangan siklus waktu produksi.
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Peningkatan kualitas dan produktivitas karyawan dapat tercapai apabila

dilakukan pembinaan, pelatihan ketrampilan sehingga akan mempunyai rasa

memiliki dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan keberhasilan

perusahaan.

2.4. Proses Perancangan Balanced Scorecard

Untuk merancang Balanced Scorecard dibutuhkan waktu, tenaga,

biaya dan komitmen perusahaan sehingga bukan merupakan pekerjaan yang

mudah. Proses perancangan Balanced Scorecard terdiri dari enam tahap (Budi

W. Soetjipto, 1997) sebagai berikut:

1. Mencari dukungan dan komitmen dari para manajer puncak dan para

manajer senior perusahaan. Dukungan dan komitmen tersebut dapat

diperoleh apabila mereka dapat diyakinkan mengenai keterbatasan

penggunaan kinerja keuangan dan bagaimana Balanced Scorecard tidak

hanya mampu menggantikan keduduk in kinerja keuangan tetapi memiliki

cakupan yang lebih luas dari itu. Dengan cakupan yang demikian maka

diharapkan para manajer puncak dan para manajer senior dapat melihat

bahwa Balanced Scorecard mampu mencerminkan kinerja pemsahaan

yang sesungguhnya.

2. Setelah penggunaan Balanced Scorecard memperoleh dukungan dan

komitmen dari para petinggi, terlebih dahulu tingkatan organisasi

Balanced Scorecard diterapkan. Hal ini penting temtama bagi pemsahaan
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yang memiliki lebih dari satu bidang usaha. Jika bidang uasaha tersebut

sangat beragam, maka tingkatan organisasi yang paling tempat

menerapkan BaLinced Scorecard adalah unit usaha bisnis (strategic

business unit/SBU). Untuk menjaga konsistensi antara Balanced

Scorecard masing-masing SBU dan konsistensi Balanced Scorecard SBU

dengan visi dan tujuan perusahaan induk, maka manajemen puncak perlu

menyusun suatu kerangka yang menggambarkan kaitan antara SBU

dengan perusahaan inuk. Kerangka ini perlu dikomunikasikan kepada tim

(kelompok kerja) penyusun Balanced Scorecard SBU.

3. Manajemen puncak perusahaan membentuk suatu tim yang bertugas

merancang Balanced Scorecard secara spesifik sesuai tingkatan

organisasi. Anggota tim haruslah merupakan orang-orang yang menyadari

manfaat Balanced Scorecard sehingga memiliki komitmen yang tinggi

terhadap keberhasilan tugas tim dan haruslah yang memiliki pengalaman

dalam berbagai bidang (minimal manajer senior), memiliki jaringan yang

luas dengan berbagai pihak sehingga memudahkan dalam perolehan

informasi yang dibutuhkan.

4. Mencari masukan mengenai tolok ukur yang digunakan dalam Balanced

Scorecard yang dilakukan oleh r'm yang sudah dibentuk tersebut.

Masukan-masukan tersebut diperoleh dari serangkaian wawancara dengan

para manajer puncak dan para manajer senior pemsahaan. Hasil

wawancara tersebut kemudian dibawa dalam pertemuan tim untuk



31

dibuatkan daftar usulan tolok ukur yang selanjutnya dibahas dalam suatu

workshop yang melibatkan tim penyusun Balanced Scorecard serta para

manajer puncak dan senior sehingga dihasilkan draft Balanced Scorecard.

5. Membawa draft Balanced Scorecard ke dalam suatu pertemuan tim

penyusun untuk mengidentifikasi sumber-sumber data atau informasi

tolok ukur yang masuk dalam Balanced Scorecard dan merumuskan cara-

cara untuk memperoleh data/informasi tersebut. Selain itu, pertemuan

tersebut juga dimaksudkan untuk menyusun kerangka keterkaitan antara

tolok ukur dalam Balanced Scorecard. Hasil dari pertemuan kemudian

dipresentasikan dihadapan para manajer dan senior pemsahaan. Jika tidak

ada tanggapan/komentar, maka draft itu menjadi Balanced Scorecard.

Begitu juga sesbaliknya bila ada tanggapan/komentar yang positif maupun

konstruktif maka tim penyusun wajib menyempumakan rincian draft

BalancedScorecard dan menyelasaikannya.

6. Memasyarakatkan Balanced Scorecard ke selumh level organisasi, baik

melalui penataran-penataran ataupun forum diskusi, sekaligus melakukan

uji coba pengukuran kinerja pemsahaan dengan Balanced Scorecard

(tergantung pada tingkatan perusahaan menerapkan Balanced Scorecard).
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2.5. Pentingnya Pengukuran Kinerja Dengan Balanced Scorecard

Dalam manajemen tradisional ukuran kinerja difokuskan pada ukuran

keuangan, hal ini dilakukan karena ukuran inilah yang mudah diukur

dibandingkan dengan ukuran kinerja yang lain.

Manajemen hanya melakukan oengukuran pada hal-hal yang mudah

diukur. Hal-hal yang sulit untuk diukur diabaikan atau diberi nilai kualitatif

secara tidak benar. Sementara itu tumbuh anggapan dimasa lalu bahwa suatu

yang tidak dapat dengan mudah diukur merupakan hal yang tidak penting.

Ukuran tidak dapat menggambarkan penyebab yang menjadi

perubahan kekayaan yang tidak dapat diciptakan oleh organisasi, ukuran

keuangan juga menyediakan eksekutif yang hanya memfokuskan pengenalan

sumber daya organisasi untuk tujuan jangka pendek cepat menghasilkan

financial return. Investasi ke tujuan jangka panjang tidak mendapatkan

perhatian dari eksekutif karena tidak digunakan ukuran kinerja nonkeuangan.

Dalam manajemen kontemporer, pengukuran kinerja tidak hanya

difokuskan pada keuangan, namun diimbangi dengan ukuran kinerja dibidang

operasional. Balanced Scorecard dapat menjelaskan lebih lanjut pencapaian

visi yang berperan dalam mewujudkan visi organisasi sebagai berikut:

1. Peningkatan customer yang puas sehingga meningkatkan laba/melalui

peningkatan revenue tanpa harus menambah modal.



2. Peningkatan produktifitas dan komitmen karyawan sehingga

meningkatkan laba/melalui peningkatan cost effectiveness tanpa harus

menambah modal.

3. Peningkatan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jinancial return

menguranig modal yang digunakan/melakukan investasi dalam proyek

yang menghasilkan return yang tinggi.

Perwujudan ketiga visi organisasi diatas dapat dihubungkan dengan

empat perspektif sasaran strategik dalam Balanced Scorecard, yaitu:

1. Peningkatan customer yang puas merupakan keberhasilan pencapaian

sasaran strategik customer pada proses bisnis internal.

2. Peningkatan produktifitas dan komitmen karyawan mempakan

keberhasilan pencapaian sasaran strategik pembelajaran dan pertumbuhan.

3. Peningkatn financial return merupakan keberhasilan pencapaian sasaran

strategik keuangan.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

2.2.1. BalancedScorecard di Duke Children Hospital Durham, North Carolina

(DCH's)

Duke Children's Hospital merupakan Rumah Sakit yang terletak di

Durham, North Carolina. Rumah Sakit tersebut menerapkan Balanced

Scorecard dalam penilaian kinerjanya. Sebelum melakukan analisanya,



Rumah Sakit mengevaluasi apa kelemahan-kelemahan atau permasalahan-

permasalahan yang terdapat dalam Rumah Sakit tersebut.

Dalam penerapan Balanced Scorecard, pertama-tama DCH's

mengembangkan visi dan misinya. Visi dari Rumah Sakit tersebut adalah

"Menyediakan perawatan dari dokter-dokter yang terbaik bagi pasien dan

keluarganya, lkut merasakan penderitaan pasien, dan sebisa mungkin unngul

dalam komunikasi." Strateginya adalah dengan komunikasi dan perawatan

yang baik kepada pasien, pendapatan Rumah Sakit akan meningkat ditambah

lagi strategi Rumah Sakit sendiri menginginkan penekanan biaya dan lama

tinggal pasien untuk kelangsungan hidupfinansialnya.

Variabel-vanabel yang digunakan oleh DCH's dalam pengukurannya

dengan menggunakan metode Balanced Scorecard:

1. Financial, variabel yang diukur adalah:

% Operating Margin

Adalah usaha mmah sakit untuk memperluas penawaran produk

dan jas i.

Cost per Case

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit setiap

menangani suatu kasus.



- Revenue from Neonatal Care

Adalah pendapatan yang diperoleh rumah sakit dari Neonatal Care

(perawatan setelah melahirkan)

2. Customer, variabel yang diukur adalah:

Patient:

- %Satisfied

Adalah persentase kepuasan pasien

% Would Recommend

Adalah persentase jumlah pasien yang merekomendasikan rumah

sakit terhadap orang lain.

Discharge 'Timeliness

Adalah ketepatan waktu pasien yang sudah sembuh keluar dan

rumah sakit.

Primary Care Physician

- %Satisfied with Communication

Adalah persentase kepuasan pasien terhadap komunikasi yang

terjalin antara pasien dan karyawan.

3. Internal Processes, variabel yang diukur adalah:

Wait Time
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Admissions

Adalah kecepatan waktu penanganan yang diberikan pada waktu

pasien masuk rumah sakit.

Discharge

Adalah kecepatan waktu pelayanan yang diberikan oleh mmah

sakit.

Productivity

- Length ofStay

Adalah tingkat rawat inap pasien.

Readmiss/on Rate

Adalah jumlah pasien yang dirawat kembali di rumah sakit.

£ Research, Education, and Teaching, variabel yang diukur adalah:

A wareness

Adalah tingkat kesadaran dari karyawan dalam melaksanakan

tugas.

- Availability

Adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan karyawan yang

disediakan oleh rumah sakit.

Penyusunan Balanced Scorecard tersebut melibatkan keselumhan atau

perwakilan karyawan Rumah Sakit dimana temiasuk para staff didalamnya,

sehingga akhirnya dibentuk suatu tim. Dengan Balanced Scorecard Rumah
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Sakit tersebut dapa' mengimplementasikan visi dan m si yang telah ditetapkan

dan akhirnya dapat menyusun suatu strategi untuk dapat mencapai visi

maupun misi Rumah Sakit tersebut.

2.2.2. Balanced Scorecard di Montefiore Hospital

Rumah Sakit Montefiore terletak di wilayah Bronx, kota New York,

Amerika Serikat. Pusat kesehatan melihat adanya tantangan dalam

mengirimkan perawatan kesehatan ke sebagian besar komunitas Hispanic,

Amerika-Afrika, dan orang-orang lanjut usia di wilayah Bronx, New York

yang termasuk dalam kelompok rating tinggi dalam hal kemiskinan dan

serangan penyakit bersamaan dengan saat Rumah Sakit tersebut sedang

bekerja keras menjadi Leader dalam pendidikan dan Riset Penelitian.

Akhirnya Rumah Sakit tersebut menciptakan suatu fonnula strategi

baru. Strategi baru tersebutadalahGRIP, yang mcliputi:

Grow: volume and market share

Rebalance: academic andclinicalstaff

- Infrastructure: information systems, state-of-the-art technology

Performance: setting targets andachieving them

Tim manajemen Rumah Sakit bekerja selama 8 tahun untuk

mendefimsikan atau menentukan kerangka dan isi dari Balanced Scorecard

sistem manajemen berdasar metafora nation-state-city. Dalam model ini "the
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nation " akan menjadi divisi perawatan akut Rumah Sakit Montefiore, "the

state "menjadi masing-masing bagian dari 8 pusat perawatan di Montefiore

dan "the cities" menjadi servis individual (cost centers). Grup tersebut

bekerja dengan diawali untuk membangun Balanced Scorecard pada bagian

"the nation", dan kemudian berpindah ke pusat perawatan mereka,

berdasarkan kepada pengalaman dan strategi pokok tingkat tinggi, untuk

mengembangkan Scorecard pada bagian "the cities "dan "the states ".

Seperti halnya yang digunakan Rumah Sakit Duke Children, srategi

difokuskan pada kepuasan pasien dan klinis, dan proses administrasi didesain

untuk menghasilkan keuntungan bagi pasien. Berikut ini adalah variabel-

variabelnya yang digunakan Rumah Sakit Montefiore dalam pengukurannya

dengan metode BalancedScorecard:

1. Financial, variabel yang diukur adalah:

Revenue per Unit ofService

Adalah pendapatan yang diterima oleh pihak rumah sakit setiap

menangani suatu kasus.

Cost per Unit ofService

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit setiap

menangani suatu kasus.
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Units ofService.

Adalah jumlah dari berbagai macam pelayanan yang ditawarkan

oleh rumah sakit.

2. Customer, variabel yang diukur adalah:

Satisfaction scores

Adalah tingkat kepuasan pasien

Complaints Compliments

Adalah pengaduan ataupun penghargaan yang diberikan pasien

terhadap palayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

3. Operations, variabel yang diukur adilah:

Length ofStay

Adalah tingkat rawat inap pasien.

- Appropriate Bed Usage

Adalah tingkat kalayakan dari tempat tidur yang digunakan.

Readmit Rate

Adalah jumlah pasien yang dirawat kembali di mmah sakit.

Denial Rate

Adalah jumlah pasien yang ditolah oleh rumah sakit karena alasan

tertentu, misalnya peralatan yang tidak lengkap, kamar yang sudah

penuh, dan kurangnya tenaga medis.
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Patient Satisfaction

Adalah tingkat kepuasan pasien.

Service Times

Adalah lamanya waktu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit

atau kecepatan dalam melayani pasien.

4. Innovation andCirowth, variabel yang diukur adalah:

Market Share

Adalah seberapa besar jasa pelayanan yang diberikan oleh rumah

sakit diterima oleh pasien dibanding dengan jasa pelayanan yang

sama yang diberikan oleh rumah sakit lain.

Associate Surveys

Adalah peninjauan terhadap karyawan mmah sakit apakah mereka

sudah melaksanakan pekeijaan sesuai dengan target yang

ditentukan.

- Equipment Actual Age/Useful Life

Adalah usia dari perlengkapan atau peralatan yang digunakan oleh

rumah sakit.

%ofRevenue-New Programs

Adalah persentase yang didapat dari program atau pelayanan bam

yang diberikan oleh rumah sakit.
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2.2.3. Balanced Scorecard di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Penelitian mi mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan

oleh Tn agung Surya Saputra. Dalam penehtiannya, yang dicantumkan dalam

skripsinya yang berjudul "Analisis Kinerja Perusahaan Berdasarkan Balanced

Scorecard Studi Kasus Pada RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta", Tri

Agung meneliti kinerja RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta jika

pemlaiannya didasarkan pada konsep Balanced Scorecard. la menggunakan

pendekatan Analisis Deskriptif Kualitatif.

Variabel-vanabel yang dipergunakan dalam pengukuran menggunakan

metode Balanced Scorecard adalah:

1. Perspektif Keuangan, variabel yang diukur adalah:

- ROI

Adalah tingkat kemampuan modal dalam aktiva dalam

menghasilkan keuntungan netto.

- Bauran dan Pertumbuhan Pendapatan.

Adalah usaha untuk memperluas penawaran jasa, menjangkau

pelanggan dan pasar bam.

2. Perspektif Pelanggan, variabel yang diukur adalah:

- Jumlah pasien baru

Adalah bagaimana usaha runnh sakit dapat menarik pasien bam.
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- Jumlah customer yang kemudian menjadi non-customer

Adalah menilai sejauh mana rumah sakit dapat mempertahankan

konsumennva dan mengevaluasi sebab-sebab seorang konsumen

tidak loyal lagi terhadap rumah sakit.

- Ketepatan waktu layanan pasien.

Adalah sejauh mana pihak rumah sakit dapat memuaskan pasien

dengan jasa-jasa yang ditawarkan.

3. Perspektif Bisnis Internal, variabel yang diukur adalah.

Inovasi

Adalah usaha dan rumah sakit meneliti kebutuhan pasien yang

sedang berkembang atau masih tersembunyi.

- BOR (BedOccupational Rate)

Adalah tingkat penggunaan tempat tidur selama satu tahun.

- LaS (Average Length OfStay)

Adalah tingkat rawat inap pasien selama satu tahun.

- BTO (BedTurn Over)

Adalah frekuensi penggunaan tempat tidur oleh pasien selama satu

tahun.

TOI (Turn Over Internal).

Adalah jarak tempat tidur kosong sampai terisi.
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- GDR (Gross Death Rale)

Adalah tingkat kematian total dan tingkat kematian pasien kurang

dari 48 jam per 1000 pasien.

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, variabel yang diukur adalah:

- Kapabilitas/Kemampuan Karyawan

Adalah untuk mengukur kepuasan pekerja dan retensi pekerja.

- Kapabilitas/kemampuan Sistem Informasi

Adalah bagaimana rumah sakit memandang suatu sistem informasi

menjadi salah satu strategi bisnis.

- Motivasi, Pemberdayaan, dan Keserasian.

Adalah bagaimana keselarasan pekerja dengan pihak rumah sakit,

bagaimana saran yang diberikan pihak rumah sakit dilaksanakan

oleh karyawan.

2.2.4. Perbandingan Variabel-Variabel ifang Digunakan Antara Duke

Children's Hospital, Montefiore Hospital, dan RSU PKU

Muhammadiyah Yogyakarta

Berikut ini tabel perbandingan antara masing-masing variabel dalam

perspektif Balanced scorecard yang digunakan oleh ketiga rumah sakit

tersebut:
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Perbandingan antar variabel ketiga Rumah Sakit
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Perspektif Duke Children's Montefiore Hospital RSU PKU

Hospital Muhammadiyah
Yogvakarta

Keuangan % Operating Revenue per Unit - ROI

ofSen'it e Bauran
Margin Costper Unit of Pertumbuhan dan

Cost per Case Service

Units ofService
Pendapatan

Revenuefrom

Neonatal Care

Pelanggan Patient Satisfaction Jumlah pasien

%Satisfied Scores baru

- % Would Complaints/ Jumlah Customer

Recommend Compliment yang kemudian

Primary Care menjadi non-

Physician customer

%Satisfied with
Communication

Bisnis Internal Wait Time Length ofStay Inovasi

Admission AppropriateBed - BOR

Discharge Usage - LOS

Readmit Rale - BTO

Productivity Denial Kale - TOI

Length ofSlay Patient - GDR

Readmission Satisfaction
Rate Sen'ice Times

Pembelajaran dan Awareness Market Share Kapabilitas/

Pertumbuhan Availability Associate Kemampuan

Surveys Karyawan

Equipment Kapabilitas/
Actual Age/ kemampuan

Useful Life Sistem informasi

% ofRevenue- Motivasi,

New Programs Pemberdayaan,
dan Keserasian


