
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu tujuan utama dari organisasi sektor publik adalah bagaimana 

organisasi tersebut dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk 

mencapai pelayanan prima tersebut, organisasi sektor publik harus menerapkan 

standard bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan, dalam hal ini masyarakat. 

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini 

adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh 

organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja 

pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Akuntabilitas dapat 

diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).  Pengukuran kinerja dalam sektor 

swasta mengukur kinerja institusinya dari kemampuannya dalam memperoleh 

laba, sedangkan untuk  sektor publik dapat dilihat dari keterserapan anggarannya. 

Padahal ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu instansi pemerintahan 

dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor penunjang ini 

seyogyanya mendapatkan perhatian yang sama besar dengan faktor finansialnya.  

Balanced scorecard memandang organisasi dari empat perspektif :  

1. Perspektif keuangan (financial perspective)  

2. Perspektif pelanggan (customer perspective)  
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3. Perspektif proses bisnis intenal (internal business process perspective)  

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective)  

Balanced scorecard menggambarkan seperangkat tujuan yang melampaui 

ukuran keuangan. Para pimpinan sebuah organisasi dapat mengukur seberapa 

besar berbagai usaha dapat menciptakan nilai bagi para pelanggan atau 

masyarakat umum pada saat ini dan masa yang akan datang, dan seberapa banyak 

organisasi harus meningkatkan kapabilitas internal dan investasi di dalam sumber 

daya manusia, sistem dan prosedur yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja 

yang akan datang.  

Balanced scorecard mencakup berbagai aktivitas penciptaan nilai yang 

dihasilkan oleh partisipan organisasi yang memiliki kemampuan dan motivasi 

tinggi, dan tetap memperhatikan kinerja jangka pendek, yaitu melalui perspektif 

berbagai faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja finansial dan 

persaingan untuk jangka waktu yang panjang.  

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang mengelola misi dan 

tanggung jawab yang dibebankan oleh publik baik finansial maupun non finansial. 

Rangkaian yang saling berkaitan menuntut adanya infrastruktur sistem 

pertanggung jawaban kinerja yang memadai. Melalui scorecard organisasi 

pemerintah atau sektor publik akan mampu menjelaskan misinya kepada 

masyarakat dan dapat mengidentifikasi indikator kepuasan masyarakat secara 

lebih transparan, objektif dan terukur serta mampu mengidentifikasi proses kerja 

dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkannya dalam mencapai misi dan 

strateginya. 
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Salah satu contoh, studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan jika diukur dengan 

menggunakan Balanced Scorecard. Kabupaten Lampung Selatan dipilih karena 

kabupaten tersebut memiliki kedudukan khas sebagai pintu gerbang Sumatera 

karena letaknya yang strategis. Sebagai catatan bahwa Lampung Selatan juga 

menyediakan layanan angkutan darat, udara, dan laut terbaik di Indonesia. Alasan 

kedua, karena penulis bekerja di pemerintahan Kabupaten Lampung selatan 

sehingga penulis mengetahui lebih dalam tentang kondisi pelayanan di Kabupaten 

Lampung Selatan dan diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap 

pelayanan prima di Kabupaten Lampung Selatan. 

Sejalan dengan perkembangan sektor publik di Indonesia, fenomena yang 

terjadi dewasa ini adalah meningkatnya tuntutan terhadap pemerintah untuk 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu prinsip 

utama good governance adalah pelaksanaan akuntabilitas publik, baik 

akuntabilitas keuangan maupun akuntabilitas non keuangan (akuntabilitas 

kinerja). Kewajiban Pemerintah Daerah Lampung Selatan untuk melaksanakan 

Akuntabilitas Keuangan Negara diantaranya adalah penyampaian Laporan 

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LPJ) yang ketentuannya diatur 

dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menggantikan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menjadikannya 

sebagai topik sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Balanced 
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Scorecard (BSC) terhadap Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan”. 

 

1.2.   Permasalahan 

1.2.1. Identifikasi Masalah  

Sistem penilaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung 

Selatan masih terbatas pada ukuran kinerja finansial (LKD) dan evaluasi atas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber 

daya (LAKIP) sebagai tolok ukur spesifik yang akan digunakan untuk menilai 

akuntabilitas Publik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. 

Pengukuran Keuangan dan non-keuangan (kinerja) ini masih jauh dari yang 

diharapkan dan tidak menggambarkan rencana strategi Pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan secara keseluruhan dan hubungan antara seluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri atas beberapa Dinas, Badan, Lembaga, 

Kantor dan satuan kerja lainnya, serta belum dapat merealisasikan Rencana 

Strategi Daerah ke dalam operational terms secara baik dan jelas.  

 

1.2.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana kinerja pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan yang 

diukur  dengan metode Balanced Scorecard ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menjelaskan: Kinerja pemerintah daerah diukur  dengan metode 
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Balanced Scorecard  akan mampu meningkatkan kualitas yang berkesinambungan 

bagi pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan. 

Tujuan Penelitian secara spesfik meliputi: 

1. Konsep BSC dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan sebagai suatu sistem informasi bagi seluruh pegawai Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lampung Selatan sehingga memiliki pengetahuan yang 

sama tentang bagaimana mencapai tujuan strategis Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Konsep BSC dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Selatan untuk menjabarkan visi, misi dan strategi ke dalam setiap elemen 

organisasi sehingga berguna sebagai sarana pencapaian Rencana Srategis 

Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.  

 

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Akademik, untuk sektor swasta bila dibandingkan dengan sektor publik, 

penelitian yang dilakukan lebih banyak . Dalam Riset setting selama 30 tahun 

dalam penelitian , hanya 13 dari 231 penelitian atau 5,6 %  Chanhall dan 

Smith (2011 ) , sama seperti halnya Kihn (2010) mengatakan “sejumlah 

kesenjangan namun penting dalam literatur ialah teridentifikasinya penemuan 

dalam penelitian akuntansi manajemen. Yang mencakup | .... | bukan bagi 

profil organisasi. Selain itu, Walaupun studi mendasari bahwa akuntansi 

keuangan merupakan hal yang pokok digunakan perusahaan untuk 

mengembangkan teori dan praktek akuntansi manajemen, peranan data 
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akuntansi sebagai indikator pengendali kinerja telah berubah secara 

substansial. Hartmann (2000). 

2. Bagi pemerintah atau praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

kajian atau dasar pertimbangan menetapkan kebijakan berkenaan dengan 

penerapan Balanced Scorecard terhadap akuntabilitas publik. 

 

1.5.   Kerangka Pemikiran 

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa 

ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh 

organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja 

pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Akuntabilitas dapat 

diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).  

Akuntabilitas lebih terkait dengan tanggung jawab keuangan: dimana 

sumber keuangan didapat, bagaimana penganggaran, peruntukan dan mekanisme 

pelaporannya. Abdul Halim ( 2007 : 20 ) mengatakan akuntabilitas publik adalah 

kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber 

daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang 

menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi 

konsumen layanannya. Di Indonesia pengelolaan keuangan berbasis kinerja mulai 

diwajibkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik, baik pemerintah 
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pusat maupun pemerintah daerah, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum 

dilakukan secara maksimal.  

Penilaian kinerja yang paling mudah dan umumnya dilakukan oleh 

organisasi adalah pengukuran yang berbasis pada pendekatan tradisional yaitu 

pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi keuangan organisasi saja. 

Seperti yang disebutkan di atas bahwa keuntungan dari pengukuran kinerja 

tersebut adalah sangat mudah dilakukan sehingga pada umumnya organisasi 

menggunakan alternatif tersebut. Akan tetapi pengukuran kinerja berdasarkan 

pendekatan tradisional tersebut juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain 

tidak berorientasi pada keuntungan jangka panjang melainkan berorientasi pada 

kepentingan jangka pendek. Kelemahan lain dari pendekatan ini adalah 

ketidakmampuan didalam mengukur kekayaan-kekayaan perusahaan yang 

sifatnya tidak berwujud (intangible assets) maupun kekayaan intelektual (sumber 

daya manusia).  

Dengan Balanced Scorecard  kelemahan – kelemahan tadi dapat 

diantisipasi dengan melakukan pengukuran pada masing – masing perspektif, 

sehingga kelemahan yang disebutkan di atas dapat dikurangi. 

Pengaruh penerapan Balanced Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja 

dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.1.  Pengaruh  Perspektif keuangan, perspektif pelanggan/layanan, 

perspektif bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan terhadap kinerja pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPEKTIF KEUANGAN 

(X1) 

 

 
PERSPEKTIF 

PELANGGAN/LAYANAN (X2) 

 

 

PERSPEKTIF BISNIS 

INTERNAL (X3) 

 

 

PERSPEKTIF 

PEMBELAJARAN DAN 

PERTUMBUHAN (X4) 

 

 

KINERJA PEMERINTAH (Y) : 

 

 


