
BAB II  

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Konsep Teoritis 

2.1.1. Pengukuran Kinerja 

  Untuk dapat menjamin suatu organisasi berlangsung dengan baik, maka 

organisasi perlu mengadakan evaluasi. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan 

cara mengukur kinerjanya sehingga aktivitas organisasi dapat dipantau secara 

periodik. Pengukuran Kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

menjamin keberhasilan strategi organisasi 

 

2.1.1.1. Pengertian Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja menurut Siegel dan Marconi (1998) dalam Mulyadi 

(2001:415-416) adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu 

organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hansen dan Mowen (1995) 

membedakan pengukuran kinerja secara tradisional dan kontemporer. Pengukuran 

kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan 

kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik 

pertanggungjawabannya, sedangkan pengukuran kinerja kontemporer 

menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk 

menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah 

dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. 
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2.1.1.2. Tujuan Pengukuran Kinerja 

 Tujuan pokok penilain kinerja adalah untuk memotivasi karyawan atau 

pegawai dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku 

yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang 

diinginkan. Penilaian kinerja dilakukan pula untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya (disfuctional behaviour) dan mendorong perilaku yang semestinya 

diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta imbalan balik 

yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik (Mulyadi, 2001:416). 

 

2.1.1.3. Manfaat Pengukuran Kinerja 

 Mulyadi (2001:416) menyebutkan beberapa manfaat dari pengukuran 

kinerja sebagai berikut : 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

personel secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan 

personel seperti : promosi, transfer dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan personel dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi evaluasi program pelatihan personel. 

4. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. 

 

2.1.2. Kinerja Pemerintah Daerah 

Atmosudirdjo (dalam Haryanto, 2009), kinerja dapat dijelaskan sebagai 

suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. 

Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan- kegiatan organisasi 
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dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang 

akan datang. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi 

merupakan suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan untuk tercapainya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah 

dan program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan 

publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga 

identifikasi input, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal 

yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan 

alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik. Dengan 

demikian pengeluaran Pemerintah Daerah dapat menciptakan ukuran kinerja yang 

akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi 

kebijakan Pemerintah Daerah. Karena merupakan kebijakan Pemerintah Daerah, 

maka orientasi Pemerintah Daerah pada pembangunan akan lebih dekat dengan 

gerak dinamis masyarakatnya. Artinya akan bersifat terbuka sehingga tuntutan 

dan kebutuhan publik masuk dalam penentuan strategi, prioritas dan kebijakan 

alokasi. 

Anggaran daerah merupakan disain teknis untuk pelaksanaan strategi, 

sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka 

kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah juga cenderung melemah 

yang berakibat kepada wujud daerah dan Pemerintah Daerah di masa yang akan 

datang sulit untuk dicapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, 

salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan 
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anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu 

mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

Peran Pemerintah Daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan 

Pemerintah Pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan 

kepentingan daerah. Konsep Value For Money (VFM) penting bagi Pemerintah 

Daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan 

manfaat seperti: 

1. efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat 

sasaran; 

2. meningkatkan mutu pelayanan publik; 

3. biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan 

dalam penggunaan resources; 

4. alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; 

5. meningkatkan publik cost awareness sebagai akar pelaksanaan 

pertanggungjawaban publik. 

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk 

mengantarkan Pemerintah Daerah mencapai good governance, yaitu Pemerintah 

Daerah yang transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, responsif dan akuntabel. 

VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan 

anggaran daerah. Langkah- langkah dalam pengukuran VFM atas pengeluaran 

daerah dapat dirinci menurut indikatornya sebagai berikut: 

1. Pengukuran ekonomi. 

Mardiasmo (2001) mengemukakan ekonomi merupakan ukuran relatif, dalam 

suatu organisasi Pemerintah Daerah. Pertanyaan yang timbul sehubungan 
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dengan ukuran ekonomi ini adalah “apakah pengeluaran (belanja) yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah lebih besar dari pada yang sesungguhnya 

diperlukan oleh organisasi itu?”. “Apakah pengeluaran (belanja) organisasi 

lebih besar dari pada organisasi lainya yang sejenis (yang dapat 

dibandingkan)?” 

2. Pengukuran efisiensi. 

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output/ keluaran dan input/ masukan 

sekunder (pengeluaran). Semakin besar output yang dihasilkan dibandingkan 

dengan pengeluaran yang dilakukan, maka semakin efisien suatu organisasi. 

Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk 

relatif. Karena efisiensi diukur lewat perbandingan keluaran dan masukan. 

3. Pengukuran efektivitas. 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. 

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut 

telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa 

efektivitas tidak menyatakan berapa besar pengeluaran yang telah dikeluarkan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Pengeluaran boleh jadi melebihi apa yang 

telah dianggarkan. 

Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output 

(keluaran). Menurut Robin dalam Setyawati (2008), kinerja merupakan perilaku 

kerja yang ditampakkan oleh orang- orang yang terlihat dalam suatu perusahaan 

dan dapat dijelaskan melalui sistem evaluasi kinerja. Kinerja perusahaan 

merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan 
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keberhasilan manajer. Jadi kinerja perusahaan merupakan hasil yang diinginkan 

perusahaan dari perilaku orangorang didalamnya. 

Sementara Mahsun (2009) mendefinisikan Kinerja (Performance) adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Dengan mengadopsi pendapat 

Mahsun diatas, kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah daerah yang tertuang dalam strategic 

planning. Mahsun (2009) menyebutkan indikator kinerja bahwa indikator kinerja 

pemerintah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan 

dampak. 

Sementara Palmer dalam Mahsun (2009) menyebutkan bahwa indikator 

kinerja antara lain : (1) Indikator Biaya; (2) Indikator produktifitas; (3) Tingkat 

penggunaan;    (4) Target waktu; (5) volume pelayanan; (6) Kebutuhan pelanggan; 

(7) Indikator kualitas pelayanan; (8) Indikator kualitas pelanggan dan (9) 

Indikator pencapaian tujuan. 

 

2.1.3.  Balanced Scorecard 

2.1.3.1. Pengertian Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard (BSC)  terdiri dari dua kata yaitu balanced dan 

scorecard. Scorecard artinya kartu skor, maksudnya adalah kartu skor yang akan 

digunakan untuk merencanakan skor yan diwujudkan di masa yang akan datang, 

sedangkan balanced artinya berimbang, maksudnya adalah untuk mengukur 
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kinerja seseorang dilakukan secara berimbang dari dua perspektif yaitu keuangan 

dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern 

(Mulyadi, 2005:1). Balanced Scorecard merupakan pendekatan baru terhadap 

manajemen, yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Robert Kaplan 

(Harvard Business School) dan David Norton (Renaissance Solution, Inc). 

Pengakuan , atas beberapa kelemahan dan ketidakjelasan dari pendekatan 

pengukuran kinerja keuangan sebelumnya. BSC menyajikan sebuah perspektif 

yang jelas sebagaimana sebuah perusahaan harus mengukur supaya tercapai 

keseimbangan perspektif  keuangan. Kaplan dan Norton merangkum rasional 

untuk BSC sebagai berikut. BSC tetap mempertahankan pengukuran keuangan 

tradisional, tetapi pengukuran keuangan menceritakan kejadian masa lalu, suatu 

laporan yang cukup untuk era industri untuk kemampuan investasi jangka panjang 

dan relationship pelanggan tidak secara kritis untuk keberhasilan. Pengukuran 

keuangan adalah tidak layak, bagaimanapun juga, untuk memantau dan 

mengevaluasi suatu perjalanan yang mana perusahaan pada era informasi harus 

membuat suatu nilai masa depan melalui investasi dalam pelanggan, pemasok, 

pekerja, proses, teknologi dan inovasi. BSC menyarankan empat perspektif  

berikut : (1) Perspektif finansial, (2) perspektif pelanggan, (3) perspektif proses 

internal, (4) perspektif  inovasi dan pembelajaran (Quinlivan,2000). 

Proses implementasi BSC dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Mendefinisikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Organisasi 

Kita tidak bisa menilai segala sesuatu jika tidak mempunyai kriteria yang 

jelas sebagai pedoman penilaian. Demikian juga, jika kita hendak menilai 

kinerja organisasi harus mempunyai kriteria yang jelas. Kriteria ini adalah 
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indikator pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan program. Dengan demikian 

langkah pertama pengukuran kinerja dengan BSC adalah Pendefinisian 

tujuan, sasaran,strategi dan program sebagai dasar menentukan indikator 

pengukuran. 

2. Merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial 

Dalam tahap ini dirumuskan area pengukuran kinerja secara bertingkat 

dengan berpedoman pada struktur organisasi yang ada untuk diarahkan pada 

pencapaian tujuan dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Selain itu 

juga dirumuskan pengukuran kinerja untuk setiap individu dari kelompok 

organisasi. 

3. Mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen 

Sistem pengukuran kinerja yang telah dirumuskan merupakan sub sistem 

manajemen organisasi. Oleh karena itu, sistem pengukuran kinerja harus 

diintegrasikan ke dalam sistem manajemen baik formal maupun non formal 

organisasi. Sistem pengukuran kinerja merupakan bagian dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, motivasi dan pengendalian yang 

ditetapkan organisasi. 

4. Monitoring sistem pengukuran kinerja 

Implementasi sistem pengukuran kinerja harus selalu dimonitor karena 

organisasi selalu menghadapi lingkungan yang dinamis. Kondisi pada saat 

sistem didesain sangat mungkin tidak relevan lagi akibat perubahan 

lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring terhadap ukuran 

yang telah ditetapkan dan hasilnya secara terus menerus secara konsisten dan 

mengevaluasinya untuk memperbaiki sistem pengukuran pada periode 
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berikutnya. Monitoring dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan 

berkaitan dengan : bagaimana organisasi berjalan sampai saat ini? Bagaimana 

efektivitas strategi organisasi dalam pencapaian tujuan? Bagaimana strategi 

berubah sejak awal hingga akhir? Bagaimana sistem pengukuran bisa 

mencapai strategi yang berubah-ubah? Bagaimana organisasi bisa 

memperbaiki sistem pengukuran? 

Balanced Scorecard adalah kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi 

yang diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi perusahaan 

secara keseluruhan. (Amien Widjaya Tunggal, 2001). 

 

2.1.3.2. Manfaat Balanced Scorecard  

Kaplan dan Norton (2000:17) mengemukakan beberapa manfaat dari konsep 

pengukuran kinerja Balanced Scorecard (BSC)  yaitu  

1. Mengklarifikasi dan menghasilkan konsensus mengenai strategi, 

2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan, 

3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi 

perusahaan, 

4. Mengkaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan 

anggaran tahunan, 

5. Mengidentifikasikan dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis, 

6. Melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodik dan sistematis, 

7. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan 

memperbaiki strategi. 
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2.1.3.3.  Balanced Scorecards Pada Organisasi Sektor Publik 

Balanced Scorecard merupakan salah satu model pengukuran kinerja 

sebuah organisasi, yang bukan hanya menekankan pada seberapa jauh 

keberhasilan organisasi dilihat dari segi finansial saja, akan tetapi lebih 

ditekankan pada keseimbangan (Balanced) antara hasil (Result) yang dicapai 

dengan faktor pendorong (Enablers) untuk mencapai hasil tersebut. Balanced 

Scorecard bukan hanya sebagai pengukuran kinerja organisasi bisnis atau profit 

akan tetapi dalam jangka panjang penerapannya dapat digunakan pada organisasi 

publik, baik kinerja dari sisi keuangan (finansial) maupun kinerja non keuangan. 

Ada empat aspek organisasi publik yang sangat relevan apabila 

dihubungkan dengan Balanced Scorecard dan memungkinkan untuk diadakan 

pengukuran (Baharuddin 2006), yaitu : 

1. Aspek Pelayanan, yaitu sejauhmana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah. Kepuasan tersebut dapat diukur dengan 

jumlah keluhan dan komplain masyarakat terhadap pelayanan public yang 

diberikan oleh pemerintah melalui aspirasi yang disampaikan masyarakat di 

DPR/DPRD, di media massa, media elektronik dll. Keluhan tersebut dapat 

terjadi karena pelayanan yang diberikan belum baik. Misalnya, keluhan 

karena lamanya waktu pelayanan public, keluhan karena kualitas hasil 

pelayanan public belum baik dan keluhan yang terjadi karena sikap dan 

perilaku aparat pelayanan public yang memang belum bagus. 

2. Aspek Bisnis Internal dikaitkan dengan proses internal pada organisasi 

publik, yakni kinerja pegawai, sejauhmana organisasi publik mengadakan 

inovasi, maksimalisasi produk kebijakan dalam pelayanan internal serta 
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interaksi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan penilaian ini 

dikaitkan dengan sikap dan perilaku orang atau aparat yang melayani. 

3. Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan di dalam organisasi publik mencakup 

tentang pemberdayaan sumber daya manusia sebagai perangkat dari 

organisasi publik. Pendidikan dan pembelajaran perlu diberikan kepada 

karyawan agar termotivasi memiliki keahlian dan keterampilan kerja 

memperbaiki pola kerja, sistem kerja, sikap dan perilaku di dalam bekerja. 

Sebab kalau aparat pintar, kualitas pekerjaan baik, waktu pelayanan cepat 

akan diperoleh penghematan biaya. 

4. Aspek Keuangan/Finansial merupakan hasil dari suatu proses yang berlanjut 

karena adanya peningkatan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya 

pelaksanaan kegiatan atau produk layanan yang baik selanjutnya akan 

memperoleh hasil respon positif dari masyarakat dalam bentuk pembayaran 

pajak dan retribusi daerah atau sumber lainnya. Ini adalah hasil akhir sebagai 

akibat dari tiga aspek berjalan dengan baik. Oleh karena itu keuangan 

organisasi publik yang baik berimplikasi pada kualitas pelayanan, seperti 

penyerahan produk hasil layanan tepat waktu, kualitas produk/jasa layanan 

publik menjadi lebih baik, kesejahteraan pegawai meningkat dan pegawai 

termotivasi untuk bekerja lebih baik karena imbalan yang tersedia serta hasil 

pekerjaan mereka sangat dihargai. 

Balanced scorecard pada awalnya ditujukan bagi organisasi bisnis. 

Penerapan Balance Scorecard pada organisasi sektor publik memerlukan 

modifikasi atau revisi (Makhijani 2004). Balance Scorecard perlu dimodifikasi 
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karena perbedaan-perbedaan yang ada antara organisasi sektor publik dengan 

organisasi sektor swasta. 

Implementasi balanced scorecard pada sektor publik/pemerintah 

memerlukan beberapa penyesuaian atau modifikasi, karena : 

1. Fokus utama sektor publik adalah masyarakat (publik) dan kelompok- 

kelompok tertentu (interest groups) misalnya pemerintah pusat, instansi 

pemerintah lain. Sedangkan fokus utama sektor bisnis adalah pelanggan dan 

pemegang saham. 

2. Tujuan utama organisasi publik adalah bukan maksimalisasi hasil-hasil 

finansial, tetapi keseimbangan pertanggungjawaban finansial (anggaran) 

melalui pelayanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

sesuai dengan visi dan misi organisasi pemerintah. 

Tujuan finansial bukan merupakan tujuan utama sektor publik/pemerintah. 

Organisasi sektor publik mengukur keberhasilan mereka melalui kemampuan 

mengatur pengeluaran sejumlah anggaran yang berwujud pada kebutuhan 

masyarakat, instansi pemerintah lain dan pemerintah pusat (stakeholders). Dengan 

demikian, fokus utama organisasi sektor publik bukan pada pencapaian tujuan 

finansial namun pada tujuan yang berfokus pada pelanggan, yang dalam hal ini 

adalah masyarakat dan pemerintah pusat. Keberhasilan sektor publik diukur 

melalui efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan stakeholders yang 

diwujudkan melalui tujuan-tujuan yang berwujud (tangibles objectives). 

Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, yang menjadi 
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tujuan utama (ultimate objective) dan menjadi tolok ukur sukses gagalnya 

penyelengaraan suatu layanan publik adalah kepuasan publik. Keberhasilan 

organisasi publik diukur melalui efektivitas dan efisisensi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi publik perlu 

menetapkan indikator-indikator dan target pengukuran kinerja yang berorientasi 

kepada masyarakat. Pengukuran kinerja pada organisasi publik dapat 

meningkatkan pertanggungjawaban dan memperbaiki proses pengambilan 

keputusan. 

 

2.1.3.4. Tujuan Penerapan Balanced Scorecard Pada Organisasi Sektor 

Publik 

Tujuan penerapan balanced scorecard pada pengukuran kinerja organisasi 

publik adalah untuk menyatakan adanya keseimbangan antara berbagai ukuran 

internal dan eksternal. Balanced scorecard lebih dari sekedar pengukuran taktis 

atau operasional tetapi pada organisasi yang inovatif menggunakan scorecard 

sebagai sebuah sistem manajemen strategis untuk mengelola strategi jangka 

panjang organisasi yang menggunakan fokus pengukuran kinerja scorecard untuk 

menghasilkan berbagai proses manajemen penting sebagai berikut : 

1. Memperjelas dan menerjemahkan misi dan strategi organisasi, 

2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis, 

3. Merencanakan dan menetapkan sasaran Untuk menyelaraskan berbagai 

inisiatif organisasi dan 

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran utamanya didalam membenahi 

strategis organisasi menuju pelayanan yang lebih baik. 
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2.1.3.5. Manfaat Balanced Scorecard Bagi Organisasi Sektor Publik 

Organisasi sektor publik saat ini dituntut untuk akuntabel, kompetitif, dan 

berfokus pada kinerja. Organisasi sektor publik juga ditantang untuk memenuhi 

harapan berbagai kelompok stakeholders. Tuntutan ini mengharuskan organisasi 

sektor publik untuk bertindak profesional seperti halnya sektor swasta. Untuk itu, 

organisasi sektor publik perlu memiliki sistem pengukuran kinerja. 

Alasan penting bagi suatu sistem pengukuran kinerja organisasi sektor 

publik adalah sumber motivasi bagi pelaksana/SDM organisasi sektor publik itu 

sendiri. Para pelaksana tersebut, sebagaimana halnya karyawan sektor swasta, 

juga membutuhkan pengakuan atas kinerja mereka. Bila tidak ada mekanisme 

yang menunjukkan hasil kerja mereka selama ini, maka pelaksana tersebut tidak 

memiliki dasar apapun untuk diapresiasi, malas-rajin sama saja. Kinerja 

pelayanan publik yang tidak pernah terukur dan dikomunikasikan akan membuat 

para pekerja publik tersebut merasa tidak peduli ("nobodycares- anyway" 

mentality) dengan kinerja mereka dan bebas berbuat semaunya, seperti yang kita 

lihat sebagai gejala umum di Indonesia selama ini. 

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang mengelola misi dan 

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

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 dibutuhkan 

dalam mencapai misi dan strateginya. 
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Ada beberapa manfaat bagi organisasi sektor publik jika menggunakan 

balanced scorecard, yaitu (Oskar, 2007) : 

1. Balance Scorecard menempatkan seluruh organisasi dalam proses 

pembelajaran. 

2. keputusan penganggaran menjadi lebih rasional 

3. memfasilitasi perbaikan kinerja 

4. memperbaiki komunikasi kepada stakeholders 

5. memberikan data untuk acuan 

 

2.1.3.6.  Balanced Scorecard  Persepektif-perspektif dalam Balanced 

Scorecard  

Balanced Scorecard mengukur empat perspektif yang berbeda tetapi 

mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai sasaran strategis yang sudah 

direncanakan oleh perusahaan. Keempat perspektif tersebut saling berkaitan yang 

nantinya akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat perspektif 

tersebut diuraikan berikut ini : 

1. Perspektif Keuangan (Financial Perspective) 

Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi suatu organisasi 

publik, penerapan, dan pelaksanaannya telah dapat memberikan kontribusi 

yang berarti bagi perbaikanperbaikan yang mendasar (bottom-line 

improvement). Selain itu, perspektif finansial dalam organisasi publik 

bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif pada masyarakat dengan 

biaya jasa yang murah.(Suwardika, 2011). 

2. Perspektif Pelanggan / Konsumen (Customer Perspective) 
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Balanced scorecard menuntut para pimpinan untuk dapat menerjemahkan misi 

organisasi publik mengenai pelayanan kepada masyarakat secara umum ke 

dalam suatu pengukuran spesifik yang mencerminkan faktor-faktor penting 

bagi masyarakat. Perhatian masyarakat terhadap organisasi cenderung tertuju 

pada empat faktor penting yaitu time, quality, performance and service, dan 

cost. Lead time mengukur waktu yang dibutuhkan oleh organisasi publik untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. (Suwardika, 2011) 

3. Perspektif Proses Internal Bisnis (Internal Business Process Perspective) 

Di dalam perspektif ini balanced scorecard akan memasukkan proses inovasi 

yaitu suatu proses perancangan dan pengembangan produk, dimana organisasi 

publik akan dimotivasi untuk mempunyai kemampuan bersaing jangka panjang 

dalam rangka untuk memuaskan masyarakat di masa mendatang. Setelah 

berinovasi, organisasi publik harus melakukan perbaikan pada proses 

operasionalnya. Proses terakhir yang harus dilakukan oleh organisasi publik 

untuk memperbaiki proses bisnis internalnya adalah mengukur proses 

pelayanannya. (Suwardika, 2011) 

4. Perspektif Kapasitas Organisasi dan Staf (Sebagai pengganti Perspektif 

Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam balanced scorecard organisasi bisnis) 

Organisasi publik memandang tiga faktor utama yaitu aparat, sistem, dan 

prosedur organisasi. Ketiga faktor ini yang memegang peranan dalam 

pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Oleh sebab itu organisasi publik 

harus melakukan investasi dalam ketiga faktor di atas untuk menjamin 

tercapainya tujuan organisasi publik. 
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2.1.3.7. Keunggulan Balanced Scorecard  

Keunggulan konsep Balanced Scorecard dalam system perencanaan 

strategik adalah mampu menghasilkan rencana strategik yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut ( Mulyadi, 2005:11-15): 

1. Komprehensif. 

2. Koheren 

3. Berimbang. 

4. Terukur. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 

Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut 

No Peneliti Variabel Yang Digunakan Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Taruna 

(2011) 

Variabel bebas: Komponen 

BSC 

Variabel terikat: Kinerja Dinas 

PU Kota Blitar 

Regresi 

berganda 

Metode   (BSC) dapat 

diaplikasikan pada  

(organisasi 

pemerintah), dalam hal 

ini adalah DPUD Kota 

Blitar 

2. 
 

 

 

 

Saponah 

et.al 

(2004) 
 

Variabel bebas: Akuntabilitas 

Publik 
Variabel terikat: Hubungan 

Antara Pengetahuan Anggaran 

Dengan Pengawasan Keuangan 

Daerah 
 

Regresi 

berganda 
 

 

 

Interaksi pengetahuan 

anggaran dengan 

akuntabilitas publik 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengawasan 

APBD. 

3. Soebroto 

(2010) 

Variabel bebas: Komponen 

BSC 

Variabel terikat: Kontrak 

kinerja ITJEN  

Regresi 

berganda 
 

 

 

Balanced scorecard  

ITJEN belum 

digunakan 

sepenuhnya sebagai 

sistem 
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4. Rizkah 

(2006) 

Variabel bebas: Komponen 

BSC 

Variabel terikat: Akuntabilitas 

Publik Pemda DKI 

Regresi 

berganda 
 

 

 

Perancangan balance 

scorecard dengan 

penjabaran starategi 

melalui map 

merupakan langkah 

awal dalam 

mengvisualisasikan 

dan 

mengkomunikasikan 

strategi yang telah 

ditentukan Pemda 

DKI. 
5. Haspiarti 

(2012) 
Variabel bebas: Perencanaan 

Anggaran, Implementasi/ 

Pelaksanaan Anggaran, 

Pelaporan/Pertanggungjawab

an Anggaran, Evaluasi 

Kinerja 
Variabel terikat: Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah 

Regresi 

berganda 
 

 

 

Perencanaan 

anggaran dan 

pelaporan/pertanggu

ngjawaban anggaran 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah 

dan pelaksanaan 

anggaran serta 

evaluasi kinerja 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

 

 

2.3. Pengembangan Hipotesis 

2.3.1. Pengaruh perspektif keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah 

Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi suatu 

organisasi publik, penerapan, dan pelaksanaannya telah dapat memberikan 

kontribusi yang berarti bagi perbaikan- perbaikan yang mendasar (bottom-line 

improvement). Selain itu, perspektif finansial dalam organisasi publik bertujuan 

untuk memberikan pelayanan yang efektif pada masyarakat dengan biaya jasa 

yang murah.(Suwardika, 2011). 
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Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1:   Terdapat pengaruh yang signifikan perspektif keuangan terhadap kinerja 

pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan. 

 

2.3.2. Pengaruh perspektif pelanggan/layanan terhadap kinerja pemerintah 

daerah 

Balanced scorecard menuntut para pimpinan untuk dapat menerjemahkan 

misi organisasi publik mengenai pelayanan kepada masyarakat secara umum ke 

dalam suatu pengukuran spesifik yang mencerminkan faktor-faktor penting bagi 

masyarakat. Perhatian masyarakat terhadap organisasi cenderung tertuju pada 

empat faktor penting yaitu time, quality, performance and service, dan cost. Lead 

time mengukur waktu yang dibutuhkan oleh organisasi publik untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. (Suwardika, 2011) 

Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2:   Terdapat pengaruh yang signifikan perspektif pelanggan/layanan terhadap 

kinerja pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan. 

 

2.3.3. Pengaruh perspektif proses internal bisnis (Internal Business Process 

Perspective) terhadap kinerja pemerintah daerah 

Di dalam perspektif ini balanced scorecard akan memasukkan proses 

inovasi yaitu suatu proses perancangan dan pengembangan produk, dimana 

organisasi publik akan dimotivasi untuk mempunyai kemampuan bersaing jangka 

panjang dalam rangka untuk memuaskan masyarakat di masa mendatang. Setelah 

berinovasi, organisasi publik harus melakukan perbaikan pada proses 
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operasionalnya. Proses terakhir yang harus dilakukan oleh organisasi publik untuk 

memperbaiki proses bisnis internalnya adalah mengukur proses pelayanannya. 

(Suwardika, 2011) 

Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3:   Terdapat pengaruh yang signifikan perspektif proses bisnis internal terhadap 

kinerja pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan. 

 

2.3.4. Pengaruh perspektif kapasitas organisasi dan staf (Sebagai pengganti 

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam balanced scorecard 

organisasi bisnis) terhadap kinerja pemerintah daerah 

Organisasi publik memandang tiga faktor utama yaitu aparat, sistem, dan 

prosedur organisasi. Ketiga faktor ini yang memegang peranan dalam 

pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Oleh sebab itu organisasi publik harus 

melakukan investasi dalam ketiga faktor di atas untuk menjamin tercapainya 

tujuan organisasi publik. 

Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4:   Terdapat pengaruh yang signifikan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

 

 

 

 


