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ABSTRAK

Saat  pertama  kali  diperkenalkan,  balanced  scorecard digunakan  oleh 
organisasi bisnis untuk pengukuran kinerja. Dewasa ini, balanced scorecard tidak 
saja  digunakan oleh  organisasi  bisnis  tetapi  juga  organisasi  publik.  Organisasi 
publik  adalah  organisasi  yang  menyediakan  jasa  kepada  masyarakat  dengan 
tujuan bukan untuk mencari profit. Untuk dapat digunakan oleh organisasi publik, 
balanced scorecard tersebut harus dimodifikasi. Tulisan ini membahas bagaimana 
membangun  balanced  scorecard,  meliputi  menentukan  tujuan  strategis,  ukuran 
yang digunakan, dan mengimplementasikan balanced scorecard pada organisasi 
publik. 

Pengukuran  kinerja  yang  dilakukan  terhadap  organisasi  sektor  publik, 
yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, bertujuan untuk mengukur 
seberapa  jauh  keberhasilan  organisasi  publik  dalam  menyelenggarakan 
kegiatannya  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif 
dengan menggunakan  pendekatan  studi  kasus,  melalui  studi  pustaka  dan  studi 
lapangan yang antara lain berupa wawancara dan observasi.

Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  pengukuran 
kinerja dengan balanced scorecard berusaha menyeimbangkan antara sasaran dari 
segi  keuangan  dan  nonkeuangan.  Dengan  memahami  berbagai  keunggulan 
balanced scorecard tersebut, maka pihak pengambil keputusan dalam organisasi 
sektor  publik  dapat  memanfaatkan  kerangka  balanced  scorecard  untuk 
meningkatkan kinerja agar dapat tumbuh dan berkembang.  Balanced scorecard 
disusun  untuk  memberikan  petunjuk  kepada  organisasi  dan  juga  menyediakan 
umpan balik mengenai efektivitas strategi yang telah ditetapkan organisasi.

Kata Kunci:  Balanced Scorecard, Pengukuran Kinerja, Organisasi Publik.



MEASURING PERFORMANCE OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATION 
BY USING BALANCED SCORECARD APPROACH

(Case Study through Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)
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ABSTRACT

At first introduced, balanced scorecard is used by bussiness organization 
to measure performance of their activities, now balance scorecard is also used by  
public organization. A public organization is an organization intends to provide  
services to public, not for seeking profits. In order to used by public organization,  
a balanced scorecard need to be modified. This essay discusses how to build a  
balanced scorecard, which includes strategic goals, measures, targets, initiatives,  
and implementing balance scorecard to public organization.

The  performance  measurements  that  is  conducted  to  the  public  sector  
organization, which is Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, is aimed 
to  measuring  the  succeded  of  the  public  organization  of  their  activity  
implementation into the society.This research is a descriptive research with single  
case study approach, through book study method and field  study among some 
interview and observation.

 Based  the  analysis  have  been  done,  indicating  hat  performance  
measurement wiyh balanced scorecard try to balance between target of financial  
and  non  financial.  With  comprehending  various  excelience  of  balanced  
scorecard, hence the decision maker in public sector organization can earn to  
exploit balanced scorecard framework to increase performance to be can learn 
and growth. The balanced scorecard made arrangements for to show promise to  
organization  as  well  as  providing  feed  back  concerning  strategy  effectivenes  
which have been specified by organization.

Keywords : Balanced  Scorecard,  Performance  Measurement,  Public  
Organization. 



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokratisasi  yang berlangsung dalam tata kelola sistem pemerintahan, 

membuat kinerja instansi pemerintah menjadi sorotan utama publik. Perlu dicatat 

sejak  awal,  bahwa  aparatur  pemerintah  merupakan  orang  yang  dipercaya  dan 

diberi  mandat  oleh  negara  dan  rakyat  untuk  mengelola  pemerintahannya  guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus lebih berupaya untuk 

memperbaiki sistem pemerintahan terkait dengan transparasi penilaian masyarakat 

terhadap  kinerja  pemerintah.  Transparasi  tersebut  tidak  hanya  mencakup 

pengelolaan  anggaran  yang  dilakukan  pemerintah,  tetapi  juga  mutu  pelayanan 

yang diberikan terhadap masyarakat. Publik saat ini, tidak hanya mengawasi tetapi 

juga menuntut peningkatan perbaikan pelayanan dari instansi-instansi pemerintah. 

Tuntutan  masyarakat  mengenai  perlu  dilakukannya  perbaikan  kinerja  birokrasi 

publik telah menjadi wacana publik sampai saat ini.

Menurut  Bastian  (2005:274),  kinerja  adalah  gambaran  pencapaian 

pelaksanaan suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan  dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang 

dicapai  oleh  organisasi  dalam periode  tertentu.  Dalam mengukur  keberhasilan 

atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat 

dicatat  dan  diukur.  Pengukuran  kinerja  menurut  Stout  (1993)  dalam  Bastian 

(2005:275) adalah:



Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur 
pencapaian  pelaksanaan  kegiatan  dalam  arah  pencapaian  misi  (misi 
accomplishment)  melalui  hasil-hasil  yang  ditampilkan  berupa  produk, 
jasa, ataupun suatu proses. 

Menurut  Whittaker  (1993),  pengukuran  kinerja  mempunyai  pengertian 

sebagai berikut:

Pengukuran/penilaian  kinerja  adalah  suatu  alat  untuk  meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

 Pengukuran  kinerja  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  bagi 

organisasi.  Pengukuran  tersebut  antara  lain  dipergunakan  untuk  menilai 

keberhasilan  organisasi  dan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menyusun 

sistem imbalan atau sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan atau organisasi.

Organisasi sektor publik berada pada domain publik yang meliputi badan-

badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), 

perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), universitas, dan organisasi nirlaba 

lainnya  (Mardiasmo,  2000:2).  Organisasi  sektor  publik  mendapatkan  dan 

memanfaatkan  pendanaan  yang  bersumber  dari  pemerintah  yang  biasanya 

dianggarkan oleh pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD, serta memiliki 

fungsi  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Secara  mendasar, 

organisasi sektor publik sangat berbeda dengan organisasi swasta. Tujuan utama 

perusahaan  swasta/bisnis  adalah  pencapaian  maksimum  profit  dan 

mengeksploitasi  sumber  daya  secara  maksimal,  sedangkan  organisasi  sektor 

publik  berfungsi  untuk  memberikan  pelayanan  publik  dan  mendistribusikan 

kesejahteraan dalam berbagai konteks target sosial dan ekonomi.



Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih 

efisien, dengan memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak 

negatif  atau aktivitas  yang dilakukan. Untuk itu organisasi  sektor publik harus 

menetapkan indikator-indikator dan target pengukuran kinerja yang berorientasi 

kepada  masyarakat.  Pengukuran  kinerja  pada  organisasi  publik  dapat 

meningkatkan  pertanggungjawaban  dan  memperbaiki  proses  pengambilan 

keputusan (Ittner dan Larcker dalam Imelda, 2004:107). 

Pengukuran  kinerja  organisasi  sektor  publik  dilaksanakan  untuk  dapat 

membantu memperbaiki kinerja pemerintah serta membantu pemerintah berfokus 

pada  tujuan  dan  sasaran  unit  program  kerja,  sehingga  dapat  meningkatkan 

pelayanan publik. Selain itu, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk 

mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dengan  memperbaiki  komunikasi 

kelembagaan.  Untuk  mengukur  kinerja  instansi  pemerintah,  diperlukan  suatu 

standar pengukuran kinerja yang memberikan informasi mengenai keberhasilan 

program  yang  telah  direncanakan.  Pengukuran  kinerja  yang  dibutuhkan, 

diharapkan  dapat  menghapus  paradigma  lama  mengenai  anggapan  bahwa 

kesuksesan  instansi  hanya  dinilai  dari  keberhasilan  tujuan  anggaran  yang 

ditetapkan  tetapi  mengabaikan  kepuasan  pelanggan  atau  masyarakat  atas 

pelayanan  yang  diberikan.  Pengukuran  kinerja  diharapkan  dapat  membantu 

pemerintah untuk lebih fokus pada tujuan dan sasaran unit program kerja sehingga 

dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi  organisasi sektor publik. Informasi 

yang  digunakan  untuk  pengukuran  kinerja  ini,  dapat  menggunakan  informasi 

finansial dan informasi non finansial. 



Banyak  organisasi  yang  telah  menetapkan  berbagai  konsep  manajemen 

perbaikan  proses  operasional.  Salah  satu  konsep  yang  banyak  diterapkan  di 

berbagai  perusahaan  adalah  konsep  sistem  pengukuran  kinerja  kartu  skor 

berimbang  atau  balanced  scorecard.  Konsep  ini  banyak  diterapkan  karena 

sebagian besar organisasi baik bisnis maupun non bisnis telah merangkul berbagai 

kepentingan pihak-pihak di dalamnya. 

Balanced Scorecard merupakan suatu tolok ukur yang memiliki kelebihan 

dibanding  dengan  pendekatan-pendekatan  sebelumnya  seperti  analisis  SWOT 

(Strenght, Weakness, Opportunity,  and Threath), analisis  ETOP (Enviromental,  

Threath,  Opportunity,  and  Profile),  dan  analisis  SAP  (Strategic  Advantages  

Profile) yang menitik beratkan analisanya pada ukuran finansial saja. Keunggulan 

dari BSC di dalam melakukan analisanya bertitik tolak pada keseimbangan antara 

ukuran finansil  dan non finansial  (ukuran pendukung untuk tercapainya  tujuan 

finansial).  Hal  ini  jelas  dibutuhkan  organisasi  publik,  karena  output yang 

dihasilkan  organisasi  sektor  publik  lebih  banyak  bersifat  intangible  output, 

dimana ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. 

Balanced Scorecard bekerja dengan menggunakan empat perspektif yang harus 

seimbang,  yaitu  perspektif  finansial,  perspektif  kepuasan  pelanggan,  perspektif 

efisiensi  proses  internal,  dan  perpektif  pembelajaran  dan  pertumbuhan.  Dalam 

penerapannya  dalam  organisasi  sektor  publik,  balanced  scorecard dapat 

membantu organisasi publik dalam mengontrol keuangan dan mengukur kinerja 

organisasi (Modell dalam Imelda, 2004:107).



Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang  Utara  sebagai  organisasi 

pemerintah  yang  melaksanakan  tugasnya  dalam  hal  penarikan  pajak,  dituntut 

untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas agar mampu memberikan 

kepuasan kepada masyarakat pembayar pajak di wilayah Malang Utara.

Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menganalisa  peningkatan  kinerja  KPPP 

Malang  Utara  sebagai  organisasi  sektor  publik.  Judul  yang  diangkat  dalam 

penelitian ini adalah  ”Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan 

Menggunakan  Pendekatan  Balanced  Scorecard (Studi  Kasus  pada  Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 1996, Kaplan dan Norton telah berhasil mengemukakan suatu 

pendekatan  yang  mempunyai  nilai  tambah  dibandingkan  dengan  metode  yang 

telah ada sebelumnya, yaitu pendekatan Balanced Scorecard. 

Balanced  Scorecard mempunyai  nilai  tambah  dibanding  analisis 

sebelumya  karena  Balance  Scorecard  menitik  beratkan  analisanya  pada 

keseimbangan  antara  faktor  finansial  dan  non-finansial  dengan  menggunakan 

empat perspektif, yaitu: Finansial, Pelanggan, Proses Bisnis Internal, serta Proses 

Pembelajaran  dan  Pertumbuhan.  Dalam hal  ukuran  finansial,  organisasi  sektor 

publik yang bersifat  non profit,  sangat berbeda dengan organisasi  swasta yang 

berorientasi  pada  keuntungan.  Maka,  berdasarkan  uraian  diatas  perumusan 

masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:



1. Bagaimana penerapan metode  Balanced Scorecard dalam organisasi  sektor 

publik khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam 

rangka meningkatkan kinerja organisasi?

2. Bagaimana hasil pengukuran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Utara berdasarkan metode Balance Scorecard tersebut?  

1.3 Pembatasan Masalah

Agar  lebih  terfokus  dan  untuk  mempermudah  pembahasan  mengenai 

pengukuran  kinerja  organisasi  sektor  publik  dengan  menggunakan  metode 

Balance Scorecard, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada:

1. Perspektif  keuangan  yaitu  salah  satu  ukuran  kinerja  yang  bertujuan  untuk 

mengetahui tingkat kemampuan KPPP dalam pencapaian realisasi atas target 

pajak yang berhasil dihimpun dari masyarakat.

2. Perspektif pelanggan, berkaitan dengan bagaimana menciptakan persepsi yang 

baik  dari  pandangan  pelanggan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan 

kepercayaan dan kepuasan terhadap organisasi pemerintah. Pelanggan dalam 

hal ini adalah para wajib pajak.

3. Perspektif  bisnis  internal,  berkaitan  dengan  kemampuan  organisasi  dalam 

memperbaiki  proses  internal  dalam  rangka  mengoptimalkan  pelayanannya 

terhadap masyarakat.

4. Perspektif  pembelajaran  dan  pertumbuhan,  yaitu  pada  kegiatan  yang 

diselenggarakan oleh KPPP Malang Utara yang bertujuan untuk meningkatkan 

Sumber Daya Manusia (SDM).



1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi.

2. Membahas  konsep  dan  praktek  Balanced  Scorecard (BSC)  sebagai 

pendekatan baru dalam menilai kinerja organisasi sektor publik.

3. Memperoleh  pemahaman  tentang  kelebihan  dan  keterbatasan  pengukuran 

dengan  menggunakan  Balanced  Scorecard  untuk  menilai  kinerja  Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Penulis  dapat  menerapkan  ilmu  yang  didapatkan  selama  mengikuti 

perkuliahan untuk dapat mengetahui kinerja instansi pemerintahan, khususnya 

KPPP Malang Utara.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  pertimbangan  bagi 

Pemerintah Kota Malang untuk dapat  meningkatkan aktivitas  pemerintahan 

agar dapat berjalan efektif  dan efisien serta mampu memberikan pelayanan 

yang terbaik untuk masyarakat.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil  penelitian  ini  hendaknya  dapat  menambah  wawasan  dan  dapat 

digunakan sebagai acuan serta perbandingan untuk penelitian lebih lanjut.



1.6 Sistimatika Penulisan

BAB I   :  PENDAHULUAN

Bab  ini  terdiri  dari  latar  belakang  pemilihan  dan  penulisan  judul, 

perumusan  masalah,  pembatasan  masalah,  tujuan  dan  manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : METODOLOGI PENELITIAN

Pada  bab  ini  diuraikan  mengenai  teori-teori  yang  berkaitan  dengna 

organisasi  sektor  publik,  pendekatan  balanced  scorecard, 

implementasi analisis balanced scorecard terhadap pengukuran kinerja 

pemerintah daerah.

BAB III : PENTINGNYA DILAKUKAN PENGUKURAN KINERJA PADA 

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam 

mengumpulkan  dan  menyimpulkan  data-data  yang  diperlukan  serta 

analisis yang digunakan untuk mengolah data yang ada.

BAB IV : BALANCED  SCORECARD:  DEFINISI  DAN  PEMAHAMAN  

LEBIH MENDALAM

Bab ini menjelaskan konsep Balanced Scorecard beserta keunggulan 

dan kegunaannya, serta penerapannya pada organisasi sektor publik.



BAB V : IMPLEMENTASI  BALANCE  SCORECARD UNTUK  

MENGUKUR KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Bab ini berisi tentang gambaran umum organisasi sektor publik yang 

dijadikan objek penelitian serta analisa penerapan balanced scorecard 

terhadap organisasi tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Berisi  mengenai  kesimpulan  dari  hasil  penelitian,  keterbatasan 

penelitian  dan  saran-saran  terhadap  pengelola  manajemen  sektor 

publik.



BAB II

METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis dan Paradigma Penelitian

Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  skipsi  ini 

merupakan  penelitian  deskriptif,  dengan  menggunakan  pendekatan  pada  studi 

kasus.  Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  terhadap  masalah-masalah  yang 

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah 

untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek 

yang diteliti. Penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini individu, kelompok, 

atau  organisasi,  kejadian  atau  prosedur  (Indriantoro  dan  Supomo,  1999:25). 

Penelitian  deskriptif  dimaksudkan  untuk  pengukuran  yang  cermat  terhadap 

fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Efendi, 1989:4). 

Sedangkan  studi  kasus  disini  adalah  untuk  meneliti  masalah  yang 

berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek yang diteliti serta 

interaksinya  dengan  lingkungan.  Studi  kasus  adalah  suatu  penelitian  yang 

dilakukan  secara  intensif,  terinci,  dan  mendalam  terhadap  suatu  organisasi, 

lembaga,  atau  gejala  tertentu  (Arikunto,  1993:131).  Menurut  Indriantoro  dan 

Supomo (1999:26)  studi  kasus bertujuan untuk melakukan penyelidikan secara 

mendalam mengenai subyek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap 

mengenai  subyek  tertentu.  Lingkup  penelitian  studi  kasus  lazimnya  mencakup 

bagian tertentu yang difokuskan pada faktor-faktor atau unsur-unsur tertentu dan 

kejadian secara keseluruhan.



Alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan studi kasus dan 

lapangan karena penulis melakukan penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta-fakta  yang  ada pada  organisasi,  serta  mencari  jawaban terhadap masalah 

yang  ditemukan  dengan  melakukan  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan 

terjun  langsung  ke  lokasi  penelitian  untuk  mendapatkan  data-data  yang 

diperlukan. 

2.2 Objek Penelitian

Objek  dalam  penelitian  adalah  sebuah  organisasi  publik.  Secara  luas, 

oganisasi sektor publik itu sendiri meliputi  lembaga-lembaga tinggi negara dan 

departemen-departemen dibawahnya,  pemerintah daerah dan perusahaan daerah 

(Supriyati, 2001:4). Organisasi sektor yang dijadikan sebagai objek yang diteliti 

adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang terletak di jalan Jaksa 

Agung Suprapto No. 29-31 Malang. 

2.3 Sumber Data

Sumber  data  adalah  serangkaian  informasi  yang  berguna  dan  terkait 

dengan  penelitian  yang  dilakukan  penulis. Data  yang  dikumpulkan  dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif,  yaitu kenyataan sosial organisasi (misalnya 

model  dan  gaya  manajemen,  cara  operasi,  sistem  pengendalian,  struktur 

organisasi,  dan lain-lain) yang ada di organisasi  sektor publik.  Data kuantitatif 

juga  dikumpulkan,  seperti  data  perkembangan  organisasi  yang  ditunjukkan 

dengan  angka-angka,  misal  perkembangan  jumlah  wajib  pajak  (WP), 



perkembangan jumlah pengusaha kena pajak (PKP), jumlah rencana dan realisasi 

penerimaan pajak, jumlah penagihan pajak, dan sebagainya.  Kedua pendekatan 

tersebut  dapat  digunakan  apabila  fokus  pemanfaatan  pada  satu  paradigma, 

sedangkan  paradigma  lain  hanya  sebagai  pendukung.   Dalam  penelitian  ini 

dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer  adalah  sumber  data  penelitian  yang diperoleh  secara langsung 

dari  sumber  yang  asli (tidak  melalui  perantara).  Data  primer  yang  secara 

langsung diperoleh seperti  gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, 

wawancara  dengan  pegawai  KPPP  Malang  Utara  dan  wajib  pajak,  dan 

sebagainya. 

2. Data  sekunder  adalah  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  tidak 

langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh dari artikel-artikel, 

majalah,  surat  kabar,  data-data  resmi  dari  internet,  dan  literatur  lain  yang 

relevan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan penelitian yang 

dilakukan,  prosedur  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai 

berikut:

1. Studi Kepustakaan (Literature Study)

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dan 

mempelajari  teori  serta  pendapat  para  ahli  dari  literatur  dan  sumber  lain 

seperti  koran,  jurnal,  majalah,  dan  lain-lain.  Data  diperoleh  dengan  cara 



mempelajari  dan  mengkaitkan  literatur  yang  berhubungan  dengan 

permasalahan  yang  dihadapi.  Langkah ini  dipakai  sebagai  landasan  teoritis 

serta pedoman dalam menganalisa masalah.

2. Studi Lapangan (Field Study)

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari obyek 

yang akan diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dan gambaran 

permasalahan  yang  sesungguhnya  terjadi  di  dalam  perusahaan.  Terdapat 

empat teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang terdiri atas:

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan  lisan  kepada  subjek  penelitian.  Wawancara  melibatkan 

seseorang  yang  ingin  memperoleh  informasi  dari  seseorang  lainnya 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara terdiri  dari  dua jenis, yaitu  wawancara terstruktur  dan 

wawancara  tidak  terstruktur.  Wawancara  terstruktur  adalah  wawancara 

yang  susunan  pertanyaannya  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Sedangkan 

wawancara tidak terstruktur disebut juga dengan wawancara kualitatif atau 

wawancara terbuka.  

Informan  target  dalam  penelitian  ini  adalah  individu  yang  masih 

bekerja pada KPP dan wajib pajak yang sedang berada pada KPP yang 

telah mendapatkan pelayanan oleh petugas KPP. Informan berjumlah 30 

orang, yang terdiri dari 15 orang pegawai pajak dan 15 orang wajib pajak.



b. Observasi

Observasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan 

mengadakan  pengamatan  secara  langsung  terhadap  obyek  penelitian. 

Menurut Moleong (200:127) peranan peneliti sebagai pengamat adalah:

-  Berperan secara lengkap 

Pengamat  dalam hal  ini  menjadi  anggota  penuh dari  kelompok  yang 

diamatinya.  Dengan demikian peneliti  dapt memperoleh informasi apa 

saja yang dibutuhkan.

- Pemeran serta sebagai pengamat 

Peranan  peneliti  sebagai  pengamat  dalam  hal  ini  tidak  sepenuhnya 

sebagai pemeran serta tetai masih melakukan fungsi pengamatan.

- Pengamat sebagai pemeran serta 

Peranan peneliti sebagai pengamat secara terbuka diketahui oleh umum, 

maka segala informasi akan mudah diperoleh.

- Pengamat penuh

Peneliti dengan bebas mengamati secara jelas subyeknya tanpa diketahui 

subyek,  sedang  para  subyeknya  sama  sekali  tidak  mengetahui  kalau 

sedang diamati.



c. Dokumentasi

Dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data  dengan  melakukan 

pengamatan, pencatatan, menganalisa, dan mengevaluasi secara langsung 

ataupun tidak langsung data-data dan dokumen terkait yang ada pada KPP.

2.5 Indikator Balanced Scorecard

Dari data-data mentah yang diperoleh akan dilakukan perbandingan antara 

rencana/target dengan realisasi. Menurut Bastian (2005:304), penyajian hubungan 

antara  realisasi  dan  rencana  kegiatan/program  organisasi  sektor  publik  sangat 

penting, karena:

1. Menciptakan aspek akuntabilitas  dari  pelaporan kinerja,  yakni  memaparkan 

apa  yang  telah  dicapai  dibandingkan  dengan  yang  direncanakan  dan 

menjelaskan jika terjadi deviasi di antara keduanya;

2. Memberikan  dorongan kepada  manajemen  sektor  publik  untuk  lebih  fokus 

pada usaha merealisasikan tujuan;

3. Mengkomunikasikan  pelaksanaan  program  secara  jelas,  terintegrasi,  dan 

masuk akal.

Selain  pembandingan  realisasi  dengan  anggaran,  faktor  lain  yang 

dipertimbangkan adalah adalah informasi dari hasil kegiatan sebelumnya. Setelah 

dilakukan pembandingan, maka dapat diketahui kinerja Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama  Malang  Utara  dari  masing-masing  perspektif.  Adapun  indikator  dari 

masing-masing perspektif diperoleh dari penjelasan sebagai berikut:



1. Perspektif Pelanggan

a. Kepuasan wajib pajak yang diperoleh dari hasil wancara.

b. Perkembangan Wajib Pajak (WP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Persentase Perkembangan WP : x
WPTahun

WPTahun
n

n

1−
100%

Persentase Perkembangan PKP: x
PKPTahun

PKPTahun
n

n

1−
100%

c. Kepatuhan menyampaikan SPT:  x
tahunmasukyangPPhSPT

tahunmasukyangPPHSPT
n

n

1−
100%

2. Perspektif Keuangan

a. Penerimaan Pajak :  x
TahunPenerimaanetT

TahunPenerimaanalisasi
n

n

arg
Re

 100%

b. Pertumbuhan Penerimaan :  x
TahuPenerimaan
TahunPenerimaan

n

n

1−
100%

3. Perspektif Bisnis Internal

a. Inovasi. Proses inovasi yang dilakukan yaitu bertujuan untuk memecahkan 

masalah  yang  ada  dan  hal  ini  bersifat  kualitatif,  artinya  dalam jangka 

pendek  inovasi  tersebut  belum  dapat  diukur  secara  finansial  tetapi 

memberikan  kepuasan  langsung  bagi  masyarakat.  Inovasi  tersebut 

diciptakan  dengan  melihat  adanya  kebutuhan  dari  masyarakat  dan 

bermanfaat  bagi  mereka,  antara  lain  inovasi  di  bidang  pelayanan, 

peningkatan kualitas sumber  daya manusia,  dan peningkatan sarana dan 

prasarana.



b. Kesesuaian  penarikan  pajak  dengan  Undang-Undang  Perpajakan  yang 

telah ditetapkan. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

a. Employee Training.  Merupakan program-program pelatihan yang diikuti 

pegawai pajak dalam meningkatkan kualitas SDM

b. Employee Satisfaction.  Mengetahui  kepuasan pegawai  terhadap persepsi 

mereka terhadap apa yang telah diperoleh dari organisasi. Tolok ukur ini 

diperoleh dari wawancara dengan pegawai secara langsung.

2.6 Analisa Data

Pendekatan  yang  digunakan  dalam  melakukan  analisa  data  dalam 

penelitian ini adalah pendekatan induktif. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  hasil  wawancara,  catatan 

lapangan,  dan  dokumentasi,  dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke  dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat 

kesimpulan  sehingga  mudah  difahami  oleh  diri  sendiri  maupun  orang  lain 

(Sugiyono;  2005).  Analisa  dengan  pendekatan  induktif  bertujuan  untuk 

mengembangkan teori atau hipotesis teori melalui pengungkapan fakta dan atau 

bertujuan untuk merumuskan teori melalui pengumpulan dan analisa data secara 

cermat dan sistematis dengan menekankan pada kebenaran realitas (fakta).

Analisa  dengan  pendekatan  induktif  dimaksudkan  untuk  menguji 

hipotesis,  dapat  juga  digunakan  untuk  mengembangkan  hipotesis  melalui 



pengujian  fakta  yang  bertujuan  untuk  penyusunan  teori  atau  hipotesis  melalui 

pengujian,  pengungkapan,  atau  penemuan  fakta  (Indriantoro  dan  Supomo, 

1999:11). Peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan berupa data dari 

wawancara,  observasi,  studi  pustaka,  dan  dokumen-dokumen  seperti  laporan, 

formulir, dan sebagainya. Bahan-bahan yang dikumpulkan ini mengenai masalah 

yang  akan  dibahas,  sehingga  pembahasan  masalah  dapat  diuraikan  dengan 

deskripsi yang baik dan jelas, yang pada akhirnya permasalahan tersebut dapat 

dijawab. 



BAB III

PENTINGNYA DILAKUKAN PENGUKURAN KINERJA PADA 

ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

3.1. Organisasi Sektor Publik

3.1.1 Pengertian Organisasi Sektor Publik

Organisasi  sektor  publik  merupakan  organisasi  yang  didirikan  dengan 

tujuan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  bukannya  untuk 

mendapatkan keuntungan. Pengertian organisasi publik itu sendiri dapat diartikan 

macam-macam  mengikuti  konsekuensi  luas  wilayah  publik  (Ulum,  2005:7). 

Karena itu cara pandang dan definisi organisasi publik dapat bermacam-macam 

sesuai  dengan  disiplin  ilmu  (ekonomi,  politik,  hukum,  dan  sosial).  Menurut 

Mardiasmo  (2000),  organisasi  publik  dari  sudut  pandang  ekonomi  diartikan 

sebagai  suatu  entitas  yang  aktivitasnya  berhubungan  dengan  usaha  untuk 

menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dan hak publik.

Organisasi  publik  dalam  beberapa  hal  mempunyai  kesamaan  bila 

dibandingkan  dengan  organisasi  komersial  yang  bermotifkan  mencari  laba. 

Beberapa kesamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedua jenis organisasi tersebut merupakan bagian dari suatu sistem ekonomi 

yang sama dan menggunakan sumber daya yang sama pula untuk memenuhi 

tujuannya.



2. Kedua  jenis  organisasi  tersebut  harus  menggunakan  sumber  daya  untuk 

menciptakan barang dan jasa.

3. Kedua  jenis  organisasi  memerlukan  analisis  biaya  dan  pengendalian  biaya 

guna  menetapkan  bahwa  sumber  daya  telah  digunakan  secara  efektif  dan 

efisien.

4. Dalam beberapa  hal,  kedua  jenis  organisasi  tersebut  menghasilkan  produk 

yang sama, seperti pemerintah maupun perusahaan komersial yang keduanya 

dapat mengelola sistem transportasi, sanitasi, listrik, dan sebagainya. 

3.1.2 Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Organisasi  sektor  publik  berbeda  dengan  organisasi  sektor  swasta  jika 

dilihat  dari  tujuan.  Organisasi  swasta  tujuan  utamanya  adalah  memaksimalkan 

laba dengan mengeksploitasi sumber daya demi kesejahteraan pemegang saham. 

Walaupun  memberikan  pelayanan  publik  merupakan  tujuan  organisasi  sektor 

publik,  tidak  berarti  organisasi  ini  sama  sekali  tidak  mempunyai  tujuan  yang 

bersifat  finansial  (Mardiasmo,  2000:8).  Untuk  mewujudkan  pelayanan  publik 

yang  maksimal,  organisasi  sektor  publik  tetap  membutuhkan  dana.  Sumber 

keuangan pemerintah  berasal  dari  pajak,  pengeluaran  obligasi,  subsidi,  donasi, 

bantuan, pinjaman, dan transfer antar pemerintah. 

Menurut Sabeni dan Ghozali  (1996:7), terdapat beberapa hal pokok yang 

membedakan kedua jenis organisasi publik dan organisasi swasta, yaitu:

1. Tujuan organisasi

Tujuan utama dari  perusahaan komersial  yang paling penting adalah untuk 

menentukan laba bersih (net income) dan untuk mendapatkan laba per saham 



(earning  per  share)  yang  setinggi-tingginya.  Tetapi,  tujuan  utama  dari 

organisasi nonprofit adalah mendapatkan sumber dana dan menggunakannya 

untuk memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya, sepanjang sumber 

dana  tersebut  mengizinkan.  Pada  intinya  adalah  menghimpun  dana  dan 

menggunakannya untuk masyarakat secara keseluruhan. 

2. Sumber daya

Bagi perusahaan komersial, sumber dana didapatkan dari perseorangan 

atau sekelompok orang yang berbentuk sejumlah modal yang disetor (invested 

capital) untuk memperoleh pendapatan.  Pada organisasi  non profit,  sumber 

dana didapatkan dari berbagai macam sumber dan digunakan untuk berbagai 

macam tujuan tanpa adanya penekanan pada penentuan laba. 

Pemerintah khususnya, dalam hal ini mempunyai keunikan karena dapat 

memaksa  adanya  sumbangan  dana  (kontribusi  dana)  dari  masyarakat  yang 

antara lain dapat berbentuk pajak atau pungutan-pungutan lain yang resmi dari 

pemerintah. 

3. Peraturan dan pengendalian barang dan jasa

Barang  dan  jasa  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan  komersial  kepada 

konsumen akan dimodifikasi atau akan ditarik dari pasaran apabila barang dan 

jawa tersebut sudah tidak menguntungkan lagi. Jadi, disini terdapat hubungan 

antara  produsen  dan  konsumen.  Setiap  konsumen  bebas  menentukan  jenis 

barang dan jasa yang akan dapat memberikan manfaat. 



Pengatur kegiatan ekonomi seperti ini, tidak terdapat dalam organisasi 

non profit dikarenakan organisasi non profit mempertahankan tujuannya tanpa 

memandang laba atau rugi yang diperolehnya. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2000:7), perbandingan organisasi sektor 

publik dengan organisasi sektor swasta adalah sebagai berikut:

Tabel  3.1
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Organisasi Swasta

Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta
1. Tujuan organisasi Nonprofit Profit motif

2. Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, 

obligasi pemerintah, 

laba, BUMN/BUMD, 

penjualan aset negara, 

dsb.

Pembiayaan  internal: 

modal  sendiri,  laba 

ditahan,  penjualan 

aktiva.

Pembiayaan  eksternal,: 

utang  bank,  obligasi, 

penerbitan saham.
3. Pertanggungjawaban Kepada  masyarakat 

(publik)  dan  parlemen 

(DPR/DPRD)

Kepada  pemegang 

saham dan kreditor

4. Struktur organisasi Birokrasi,  kaku,  dan 

hierarkis

Fleksibel: datar, piramid, 

lintas fungsional

5.Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik

6. Sistem akuntansi Akuntansi anggaran Non anggaran

Orientasi  organisasi  publik  bukan  pada  seberapa  besar  laba  dapat 

diperoleh,  tetapi  pemberian  pelayanan  jasa  yang  maksimal  kepada  masyarakat 

dalam pemenuhan kebutuhan. Menurut Imelda (2004:107), meskipun organisasi 

publik tidak bertujuan mencari laba, tetapi organisasi ini terdiri dari unit-unit yang 



saling  terkait  yang  mempunyai  misi  yang  sama,  yaitu  melayani  masyarakat. 

Meskipun berbeda karakteristik dengan organisasi bisnis, tetapi organisasi publik 

harus dapat beroperasi secara efektif dan efisien, serta menempatkan masyarakat 

sebagai stakeholder yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

3.2 Pengertian Kinerja

Kinerja  merupakan  suatu  istilah  secara  umum  yang  digunakan  untuk 

sebagian  atau  seluruh  tindakan  atau  aktivitas  dari  suatu  organisasi  pada  suatu 

periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau 

yang  diproyeksikan,  dengan  dasar  efisiensi,  pertanggungjawaban  atau 

akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Pengukuran kinerja merupakan proses 

pengukuran  untuk  mengetahui  apakah  program yang  ditetapkan  sesuai  dengan 

misi yang telah ditetapkan melalui penyediaan produk, jasa pelayanan atau proses 

yang dilakukan (Sholahuddin: 2005, 181). Sedangkan menurut Supriyono (1999, 

420),  pengukuran  kinerja  merupakan  proses  untuk  menentukan  seberapa  baik 

aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. 

Karena itu, semakin tinggi kinerja organisasi berarti semakin tinggi pula tingkat 

pencapaian tujuan organisasi dan aktivitas-aktivitas organisasi.

Sellenheim  (1991,51)  menyebutkan  terdapat  beberapa  kriteria  sistem 

pengukuran kinerja yang efektif, yaitu:

1. Sistem harus mendukung strategi organisasi dan faktor sukses penting yang 

digunakan oleh manajemen.

2. Fleksibel untuk berubah



3. Sederhana dan mudah dipahami

4. Mempertimbangkan faktor non finansial dan juga faktor finansial

5. Memberikan penegasan yang positif

3.2.1 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Tujuan utama dari  pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi personal 

dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang 

telah  ditetapkan  sebelumnya,  sehingga  membuahkan  tindakan  dan  hasil  yang 

diinginkan oleh organisasi (Mulyadi dan Setyawan, 1999). Penilaian kinerja dapat 

digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang 

serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil 

kinerja pada waktunya serta pemberian penghargaan, baik yang bersifat intrinsik 

maupun  ekstrinsik.  Dengan  adanya  penilaian  kinerja,  manajer  puncak  dapat 

memperoleh  dasar  yang objektif  untuk memberikan  kompensasi  sesuai  dengan 

prestasi  yang  disumbangkan  masing-masing  pusat  pertanggungjawaban  kepada 

perusahaan secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat membentuk motivasi 

dan  rangsangan  pada  masing-masing  bagian  untuk  bekerja  lebih  efektif  dan 

efisien.

Lebih lanjut, menurut Mulyadi penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh 

manajemen untuk:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum.

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawannya 

seperti promosi, pemberhentian, dan mutasi.



3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka.

Salah satu alasan paling penting bagi sistem pengukuran kinerja layanan 

publik adalah sumber motivasi bagi pelaksana atau sumber daya manusai layanan 

publik itu sendiri. Para pelaksana tersebut sebagaimana halnya karyawan 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. 

3.2.2 Sistim Pengukuran Kinerja

Setelah  suatu  sistim  pengelolaan  keuangan  terbentuk,  perlu  disiapkan 

suatu alat  untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak 

terjadi KKN (Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme),  tidak adanya  kepastian hukum 

dan  stabilitas  politik,  serta  ketidakjelasan  arah  dan  kebijakan  pembangunan 

(Mardiasmo, 2002a).

Pengukuran  kinerja  memiliki  kaitan  erat  dengan  akuntabilitas.  Untuk 

memantapkan  mekanisme  akuntabilitas,  diperlukan  manajemen  kinerja  yang 

didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan 

mekanisme  reward  and  punishment (Ormond  and  Loffler,  2002).  Indikator 

pengukuran kinerja yang baik mempunyai  karakteristik  relevant,  unambiguous,  

cost-effective,  dan  simple serta  berfungsi  sebagai  sinyal  atau  alarm  yang 



menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan 

investigasi lebih lanjut (Jackson, 1995).

Fokus pengukuran kinerja terdiri  dari tiga hal yaitu produk, proses, dan 

orang  (pegawai  dan  masyarakat)  yang  dibandingkan  dengan  standar  yang 

ditetapkan  dengan wajar  yang  dapat  berupa  anggaran  atau  target,  atau  adanya 

pembanding  dari  luar.  Hasil  pembandingan  digunakan  untuk  mengambil 

keputusan mengenai  kemajuan daerah,  perlunya  mengambil  tindakan alternatif, 

perlunya  mengubah  rencana  dan  target  yang  sudah  ditetapkan  apabila  terjadi 

perubahan lingkungan.

Selama  ini,  sektor  publik  sering  dinilai  sebagai  sarang  inefisiensi, 

pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi 

sektor  publik  memperhatikan  value for  money yang mempertimbangkan  input,  

output, dan  outcome secara bersama-sama. Dalam pengukuran kinerja  value for  

money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:  efisiensi  alokasi  (efisiensi 1), 

dan efisiensi teknis atau manajerial (efisiensi 2). Efisiensi alokasi terkait dengan 

kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. 

Efisiensi teknis terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input 

pada  tingkat  output  tertentu.  Kedua  efisiensi  tersebut  merupakan  alat  untuk 

mencapai  kesejahteraan  masyarakat  apabila  dilaksanakan  atas  pertimbangan 

keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat (Mardiasmo, 2002a). 



3.2.3 Indikator Kinerja

Indikator  kinerja  adalah  ukuran  kuantitatif  dan  kualitatif  yang 

menggambarkan  tingkat  pencapaian  suatu  sasaran  atau  tujuan  yang  telah 

ditetapkan  dengan  memperhitungkan  indikator  masukan  (inputs),  keluaran 

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts).

1. Indikator  masukan  (inputs)  adalah  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan utnuk menghasilkan keluaran. Indikator 

ini  dapat  berupa  dana,  sumberdaya  manusia,  informasi, 

kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

2. Indikator proses (process) adalah segala aktivitas  yang menunjukkan upaya 

yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator keluarga (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai 

dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik/non fisik.

4. Indikator  hasil  (outcomes)  adalah  segala  sesuatu  yang  menceminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

5. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator  dampak (impacts)  adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah 

ditetapkan.

 



3.3 Akuntabilitas Publik dan Good Governance

3.3.1 Konsep Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang untuk memberikan 

pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala 

aktivitis  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi 

amanah  yang  memiliki  hak  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban 

tersebut.  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP)  adalah  perwujudan 

kewajiban  suatu  instansi  Pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hal 

ini  sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam  Surat  Keputusan  Kepala  Lembaga 

Administrasi  Negara  No.  589/IX/6/Y/1999,  yang  diperbaharui  oleh  No. 

239/IX/6/8/2003  tentang  Pedoman  Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja 

Instansi  Pemerintah  (LAKIP).  Tujuan dari  LAKIP adalah  untuk  meningkatkan 

good governance pemerintah dan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas publik 

kepada para stakeholders, dalam hal ini adalah masyarakat dan wakil masyarakat 

di DPR (Nurcholis, 2001). 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengutamakan 

penerapan  akuntabilitas  yang  menvisualisasikan  tingkat  ketaatan  suatu  instansi 

pemerintah  kepada  peraturan  dan  prosedur  yang  berlaku,  kemampuan  untuk 

mengevaluasi  kinerja,  keterbukaan  dalam pembuatan  keputusan  mengacu  pada 

jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisinsi dan efektivitas pengelolaan 

anggaran. SAKIP yang dikembangkan menonjolkan perwujudan kewajiban suatu 

instansi  pemerintah  secara  berjenjang  untuk  mempertanggungjawabkan 



keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  media  pertanggungjawaban 

secara periodik.

 Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas  vertikal  (vertival  accountability),  merupakan 

pertanggungjawaban  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi,  misal 

pertanggungjawaban  unit-unit  kerja(dinal)  kepada  pemerintah  daerah, 

kemudain  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat,  pemerintah  pusat 

kepada MPR.

2. Akuntabilitas  horizontal  (horizontal  accountability)  adalah 

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

 Pelaksanaan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  harus 

memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut (Sholahuddin, 2005):

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang 

bersangkutan.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya 

secara  konsisten  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijaksanaan 

yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

diterapkan.

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh.



5. Harus jujur, objektif,  transparan,  dan inovatif  sebagai katalisator  perubahan 

manajemen  instansi  pemerintah  dalam  bentuk  pemutakhiran  metode  dan 

teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

3.3.2 Good Governance

Istilah  Good Governance (GG) menjadi  syarat  penting penyelenggaraan 

pemerintahan meskipun harus diakui bahwa istilah dan konsep GG merupakan hal 

yang  baru  bagi  bangsa  Indonesia.  World  Bank dalam  Mardiasmo  (2006) 

memberikan definisi governance sebagai cara pemerintah mengelola sumber daya 

sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.  United Nation 

Development Program (UNDP) lebih memfokuskan pada cara pengelolaan negara 

dengan mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan 

kebijakan, aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan keputusan yang 

berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan 

kualitas  hidup, dan yang terakhir  aspek admistratif  yang mengacu pada sistem 

implementasi kebijakan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan 

dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Terdapat 

tujuh karakteristik dominan dari konsep good governance (Syafitri, 2001), yaitu:

1. Legitimasi,  bahwa  pemerintah  dan  pengambil  keputusan  harus  mendapat 

kepercayaan dari publik melalui proses demokrasi.

2. Penegakan hukum, bahwa keadilan, kesetaraan, perhatian pada hak manusia, 

integrasi  pelaku,  independensi  lembaga  peradilan,  dan  supremasi  hukum 

menjadi persyaratan.



3. Partisipasi  masyarakat,  bahwa  keputusan  harus  melibatkan  pihak  yang 

berkepentingan  terutama  kelompok  marginal,  keputusan  merupakan 

konsensus,  masyarakat  dan pemerintah mempunyai  kesempatan yang sama, 

dan partisipasi masyarakat dapat juga berarti kebebasan memantau.

4. Pertanggungjawaban (akuntabilitas), bahwa perlu ditetapkan target pada setiap 

kegiatan yang akan menjadi alat pemantauan.

5. Transparansi,  dalam  hal  ini  masyarakat  mempunyai  hak  mendapatkan 

informasi yang betul sehingga memudahkan pemantauan oleh publik. 

6. Kompetensi,  pengambil  keputusan  harus  mempunyai  visi  kedepan, 

mempunyai  kemampuan  mendesain,  melaksanakan  kebijakan  dan  fungsi-

fungsinya.

7. Manajemen,  pengelolaan  kegiatan  memperhatikan  prinsip  efisiensi, 

efektivitas, profesionalisme, mempunyai komitmen bekerja berdasarkan target 

yang jelas dan terdapat sistem insentif.

Menurut  UNDP  dalam  Renyowijoyo  (2008:  19-20)  terdapat  delapan 

karakteristik  good  governance,  yaitu:

1. Participation.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan  baik  

secara langsung maupun tidak langsung melalui  lembaga perwakilan yang  

dapat  menyalurkan  aspirasinya.  Partisipasi  tersebut  dibangun  atas  dasar  

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Rule of  Law.  Kerangka hukum yang adil  dan dilaksanakan tanpa pandang  

bulu.



3. Transparancy.  Transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan  memperoleh  

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat  

diperoleh mereka yang membutuhkan.

4. Responsiveness.  Lembaga-lembaga  publik  harus  cepat  dan  tanggap  dalam  

melayani stakeholder.

5. Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih 

luas. 

6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesetaraan dan keadilan.

7. Efficiency  and  Effectiveness.  Pengelolaan  sumber  daya  publik  dilakukan  

secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan.

Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  pemerintah  daerah 

dituntut untuk lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat tiga mekanisme 

yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif,  transparan,  dan akuntabel 

yang selanjutnya dapat mewujudkan good governance, yaitu:

1. Mendengarkan suara  atau  aspirasi  masyarakat  serta  membangun  kerjasama 

pemberdayaan masyarakat.

2. Memperbaiki internal rules dan mekanisme pengendalian.

3. Membangun  iklim  kompetensi  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap 

masyarakat.



3.4  Public Sector Scorecard                           

Scorecard sektor publik berbeda dengan  scorecard sektor swasta, karena 

sektor publik lebih berfokus pada pelayanan masyarakat bukan pada profit, tidak 

mempunyai  shareholders,  lebih  berfokus  pada  kondisi  regional  dan  nasional, 

lebih dipengaruhi oleh keadaan politik, dan mempunyai stakeholders yang lebih 

beragam dibandingkan dengan sektor swasta. 

Scorecard merefleksikan ukuran kinerja komprehensif yang mencerminkan 

lingkungan  kompetitif  dan  strategi  yang  digunakan.  Scorecard berfokus  pada 

strategi yang diterapkan bukan pada pengendalian penerapan scorecard (Hoque, 

2002),  meskipun  pengawasan  terhadap  scorecard perlu  dilakukan  mengingat 

fokus  strategi  terus  berubah  seiring  dengan  perubahan  kondisi  sosial  ekonomi 

masyarakat.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan empat perspektif 

BSC,  yaitu  perspektif  financial,  customer,  internal  business dan  learning  and 

growth (Kaplan  and  Norton,  1992)  secara  proporsional.  Dengan  demikian, 

pemerintah seharusnya tidak hanya diukur dengan kinerja keuangan, tetapi juga 

kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara ekonomis, efisien, dan 

tepat sasaran. 



BAB IV

BALANCED SCORECARD: DEFINISI DAN PEMAHAMAN LEBIH 

MENDALAM

4.1. Pengertian Balanced Scorecard

Saat pertama kali dikenalkannya konsep  Balanced Scorecard pada tahun 

1990 oleh  Robert  S.  Kaplan  dan David  P.  Norton,  balanced scorecard hanya 

digunakan  sebagai  alat  pengukuran  kinerja  pada  organisasi  bisnis.  Balanced 

Scorecard  terdiri  dari  dua  kata  (1)kartu  skor  (scorecard) dan  (2)berimbang 

(balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat  skor hasil 

kinerja  seseorang.  Kartu  skor  juga  dapat  digunakan  untuk  merencanakan  skor 

yang  hendak  diwujudkan  oleh  personel  di  masa  depan.  Kata  berimbang 

dimaksudkan  untuk  menunjukkan  bahwa  kinerja  personel  diukur  secara 

berimbang dari dua aspek: keuangan dan nonkeuangan, jangka pendek dan jangka 

panjang, intern dan ekstern (Mardiasmo, 2001). Oleh karena itu jika kartu skor 

personil digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa 

depan, personil tersebut harus memperhitungkan keseimbangan antara pencapaian 

kinerja keuangan dan non-keuangan, kinerja jangka pendek dan jangka panjang, 

serta antara kinerja bersifat internal dan kinerja eksternal.

Pada awalnya,  balanced scorecard diciptakan untuk mengatasi  masalah 

tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang berfokus pada aspek 

keuangan.  Sebelum tahun  1990an  eksekutif  hanya  diukur  kinerja  mereka  dari 

perspektif  keuangan,  sehingga  terdapat  kecenderungan  eksekutif  mengabaikan 



kinerja non keuangan seperti  kepuasan pelanggan, produktifitas,  dan kefektifan 

proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa, dan pemberdayaan 

dan  komitmen  karyawan  dalam menghasilkan  produk  dan  jasa  bagi  kepuasan 

pelanggan.  Selanjutnya  Balanced  Scorecard mengalami  perkembangan  dalam 

pengimplementasiannya,  dengan  diperluas  ke  perspektif  aspek  non  keuangan. 

Balanced scorecard menggambarkan seperangkat tujuan yang melampaui ukuran 

keuangan.  Para  pimpinan  organisasi  dapat  mengukur  seberapa  besar  berbagai 

usaha dapat menciptakan nilai bagi para pelanggan atau masyarakat umum pada 

saat  ini  dan  masa  yang  akan  datang.  Dari  sini  juga  dapat  diketahui  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 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  (financial) 

maupun kinerja non keuangan (Baharuddin, 2006). 

4.2 Empat Perspektif dalam Balanced Scorecard 

Balanced  scorecard merupakan  sistem  manajemen  strategis  yang 

menterjemahkan  visi  dan  strategi  suatu  organisasi  kedalam tujuan  dan  ukuran 

operasional (Hansen dan Mowen, 2003). Tujuan dan ukuran operasional tersebut 

kemudian  dinyatakan  dalam  empat  perspektif,  yaitu  perspektif  finansial, 



pelanggan (customers),  proses  bisnis  internal  (internal  business  process), serta 

pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth). 

Balanced  scorecard sebagai  suatu  sistem  manajemen  yang 

mengintegrasikan  visi,  strategi  dan  keempat  perspektif  secara  seimbang 

ditunjukkan dalam gambar berikut.

Gambar  4.1
Desain Pengukuran Kinerja Balanced Scorecard

Sumber: Imelda, 2004

4.2.1 Perspektif Keuangan 

Ukuran  finansial  sangat  penting  dalam  pengukuran  suatu  kinerja 

perusahaan  karena  merupakan  ringkasan  konsekuensi  tindakan  ekonomis  yang 

telah diambil perusahaan. Melalui ukuran finansial dapat diketahui apakah dalam 

implementasi  dan  pelaksanaannya  memberikan  kontribusi  atau  tidak  terhadap 

peningkatan  laba  perusahaan.  Sasaran-sasaran  perspektif  keuangan  dibedakan 

pada  masing-masing  tahap  dalam siklus  bisnis  yang  oleh  Kaplan  dan  Norton 

dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu:
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1. Tahap Pertumbuhan (Growth)

Tahap pertumbuhan  pertama dan tahap awal  dari  siklus  kehidupan bisnis. 

Pada tahap ini perusahaan harus mampu mengembangkan suatu produk atau 

jasa  baru,  membangun  dan  mengembangkan  fasilitas  produksi,  menambah 

kemampuan  operasi,  mengembangkan  sistem,  infrastruktur  dan  jaringan 

distribusi, serta menjalin dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. 

Investasi yang ditanam untuk kepentingan masa depan sangat memungkinkan 

memakai  biaya  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  jumlah  dana  yang 

mampu dihasilkan dari basis operasi yang ada sekarang, dengan produk dan 

jasa dan konsumen yang masih terbatas. Tujuan perusahaan adalah persentase 

tingkat  pertumbuhan  pendapatan  dan  tingkat  pertumbuhan  penjualan  di 

berbagai pasar yang menjadi sasaran, kelompok pelanggan, dan wilayah.

2. Tahap Bertahan (Sustain)

Bertahan merupakan tahap kedua yaitu suatu tahap dimana perusahaan dapat 

mempertahankan pangsa pasar yang telah diperoleh dan mengembangkannya 

apabila mungkin. Perusahaan juga masih melakukan investasi dengan syarat 

perusahaan  dapat  memberikan  pengembalian  atas  investasi.  Pada  beberapa 

unit  bisnis,  dalam tahap ini  akan  menetapkan  tujuan  finansial  yang  terkait 

dengan profit.

3. Tahap Menuai (Harvest)

Tahap  ini  merupakan  tahap  kematangan  (mature),  suatu  tahap  dimana 

perusahaan melakukan panen (harvest) terhadap investasi mereka. Perusahaan 

tidak lagi melakukan investasi lebih jauh kecuali hanya untuk memelihara dan 



perbaikan  fasilitas.  Tujuan utama dalam tahap ini  adalah  memaksimumkan 

arus kas yang masuk ke perusahaan. 

4.2.2 Perspektif Pelanggan (Customer)

Pada masa lalu seringkali perusahaan mengkonsentrasikan diri pada 

kemampuan internal dan kurang memperhatikan kebutuhan konsumen. Sekarang 

strategi perusahaan telah bergeser fokusnya dari internal ke eksternal. Kepuasan 

pelanggan merupakan kriteria utama bagi ukuran keberhasilan suatu perusahaan. 

Manajer pada suatu perusahaan bertugas untuk mengidentifikasi pelanggan dan 

pangsa pasar dimana perusahaan tersebut bersaing dengan menerjemahkan misi 

dan strategi perusahaan ke dalam tujuan yang disesuaikan dengan pasar dan 

pelanggan. Hal ini berbeda dengan pelayanan pelanggan di masa lalu dimana 

perusahaan hanya memusatkan diri pada kapabilitas internal dengan 

mengandalkan kinerja produk dan inovasi teknologi tanpa memahami kebutuhan 

pelanggan. 

Terdapat dua kelompok ukuran dalam persepsi pelanggan (Yuwono et al., 

2002:32-35), yaitu:

1. Customer Core Measurement

Kelompok pertama mengukur pelanggan utama. Kelompok ini memiliki 

beberapa komponen pengukuran, yaitu:

a. Market  Share,  pengukuran  yang  mencerminkan  bagian  yang  dikuasai 

perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada. Meliputi antara lain jumlah 

pelanggan, jumlah penjual, dan volume penjualan.



b. Customer  Retention,  pengukuran  mengenai  tingkat  sejauh  mana 

perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan konsumen.

c. Customer Acquisition;  mengukur  tingkat  suatu bisnis  mampu menarik 

pelanggan baru.

d. Customer  Satisfaction;  pengukuran  mengenai  tingkat  kepuasan 

pelanggan  terkait  dengan  kriteria  kinerja  spesifik  dalam  value 

proposition. 

e. Customer  Profitability;  mengukur  laba  bersih  dari  seorang  pelanggan 

atau  segmen  setelah  dikurangi  biaya  yang  khusus  diperlukan  untuk 

mendukung pelanggan tersebut.

Gambar  4.2

Perspektif Pelanggan: Tolok Ukur Utama
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Tabel 4.1
Tolok Ukur Utama Perspektif Pelanggan

Pangsa Pasar Menggambarkan proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah 

unit  bisnis  di  pasar  tertentu  (dalam  bentuk  jumlah 

pelanggan, uang yang dibelanjakan atau volume satuan 

yang dijual)
Akuisisi Pelanggan Mengukur  dalam  bentuk  relatif  atau  absolute, 

keberhasilan  unit  bisnis  menarik  atau  memenangkan 

pelanggan atau bisnis baru. 
Kepuasan Pelanggan Menilai  tingkat  kepuasan  atas  kriteria  kinerja  tertentu 

didalam proporsi nilai.
Profitabilitas 

Pelanggan

Mengukur  keuntungan  bersih  yang  diperoleh  dari 

pelanggan  atau  segmen  tertentu  setelah  menghitung 

berbagai  pengeluaran  yan  digunakan untuk  memenuhi 

kebutuhan pelanggan tersebut.
Sumber:Kaplan dan Norton: The Balance Scorecard, Menerapkan Strategi menjadi Aksi. 
Erlangga, Jakarta:1996, hal 60.

2. Customer Value Preposition

Kelompok  kedua  menyatakan  atribut  yang  diberikan  perusahaan  kepada 

produk  dan  jasanya  untuk  menciptakan  loyalitas  dan  kepuasan  pelanggan. 

Customer value preposition merupakan konsep penting didalam memahami 

faktor pendorong pengukuran utama kepuasan, akuisisi, retensi, serta pangsa 

pasar  dan  pangsa  rekening  pelanggan.  Atribut  dalam  customer  value 

preposition terbagi dalam 3 jenis kategori (Kaplan dan Norton:1996), yaitu:

a. Atribut produk/jasa. 



Meliputi fungsi dari jasa atau produk, harga dan kualitasnnya,  dimana 

preferensi pelanggan berbeda-beda tergantung dari keinginan pelanggan 

itu sendiri.

b. Hubungan pelanggan.

Mencakup  penyampaian  produk  atau  jasa  pada  pelanggan  serta 

bagaimana tanggapan pelanggan setelah menggunakan produk tersebut.

c. Citra dan reputasi

Menggambarkan  faktor-faktor  intangible yang  membuat  pelanggan 

tertarik.  Perusahaan  dapat  menarik  minat  pelanggan  dengan 

menggunakan iklan dan menjaga mutu produk. 

4.2.3 Perspektif Bisnis Internal

Perspektif  proses  bisnis  internal  dalam  BSC  mengidentifikasi  proses-

proses yang penting bagi organisasi untuk melayani pelanggan. Perusahaan dalam 

perspektif  ini  dapat  mengukur  sejauh  mana  keberhasilan  bisnis  yang  mereka 

jalankan dan penerimaan pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.

Gambar 4.3
Perspektif Proses Bisnis Internal 

Sumber: Robert S. Kaplan dan David P. Norton, 2000:84

Langkah utama dari gambar proses bisnis internal diatas adalah layanan 
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pada proses inovasi, proses operasi, dan proses layanan purna jual yang berakhir 

pada terpuaskannya kebutuhan pelanggan. Komponen utama dalam proses bisnis 

internal menurut Kaplan dan Norton terbagi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Inovasi

Dalam  proses  inovasi  ini  terdapat  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan 

perusahaan:

a. Mengenali pasar dengan mencari tahu kebutuhan pelanggan, tingkat harga, 

dan sasaran pelanggan.

b. Langkah selanjutnya adalah menciptakan produk atau jasa sesuai dengan 

penelitian dan identifikasi pasar yang telah dilakukan sebelumnya. 

2. Proses Operasi

Proses  ini  dimulai  dari  produksi  barang  sesuai  dengan  pesanan  pelanggan 

sampai produk atau jasa tersebut dikirim ke pelanggan. Proses operasi terdiri 

dari:

a. Proses produksi barang dan jasa

Konsep  proses  operasi  produksi  barang  dan  jasa  dibagi  menjadi  dua 

aktifitas, yaitu (Ninik, 2002)

- Inbound  Logistic yaitu  merupakan  aktifitas  yang  dilakukan  oleh 

perusahaan yang  berkaitan  dengan penerimaan,  penyimpanan  bahan 

mentah  sampai  bahan  mentah  tersebut  digunakan  dalam  proses 

produksi.

- Operation,  merupakan  aktifitas  perusahaan  yang  mengolah  bahan 

mentah menjadi barang jadi.



b. Proses pemasaran produk barang dan jasa kepada pelanggan

Dalam proses  ini  terdapat  aktivitas  yang  disebut  outbond logistic yaitu 

aktifitas perusahaan yang berkaitan dengan pengumpulan,  penyimpanan, 

dan pendistribusian barang atau jasa ke pembeli.

3. Proses layanan purna jual

Perusahaan berusaha untuk memberikan bentuk pelayanan tambahan setelah 

transaksi jual beli dilaksanakan. Layanan purna jual ini mencakup garansi dan 

berbagai aktivitas perbaikan produk yang rusak dalam jangka waktu tertentu.

4.2.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif  keempat  dalam  balanced  scorecard ini  menggambarkan 

kemampuan  perusahaan  untuk  menciptakan  pertumbuhan  jangka  panjang. 

Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi perspektif finansial pelanggan dan 

proses bisnis internal agar tujuan dari perspektif-perspektif tersebut tercapai. 

Tujuan  perspektif  ini  adalah  meningkatkan  kemampuan  karyawan, 

meningkatkan  kapabilitas  sistem  informasi  dan  peningkatan  keselarasan  dan 

motivasi.  Dengan  adanya  perspektif  ini,  diharapkan  perusahaan  dapat  terus 

berinovasi  dan  terus  berkembang  sehingga  dapat  meningkatkan  daya  saing. 

Sumber  daya  dituntut  untuk  terus  belajar  dan  produktif  agar  mampu 

mengembangkan produk. Dalam perspektif ini, terdapat tiga kategori utama yang 

harus diperhatikan, yaitu:

1. Kapabilitas Pekerja

Tenaga  kerja  perusahaan  dituntut  untuk  selalu  berpikir  kritis  dan  mampu 

mengevaluasi proses dan lingkungan sebagai usaha untuk peningkatan kinerja. 



Karena  itu,  perusahaan  diharuskan  merancang  peningkatan  kemampuan 

sumber daya manusianya. Pengukuran atas SDM ini dapat dilakukan dengan 

mengetahui kepuasan pegawai dan produktivitas pegawai, dimana kepuasan 

pegawai merupakan penentu bagi pengukuran berikutnya. 

2. Kapabilitas Sistem Informasi

Sistem informasi sangat diperlukan untuk pertumbuhan suatu organisasi. Pada 

era komputerisasi seperti saat ini, pekerja sangat memerlukan sistem informasi 

yang baik untuk mendukung aktivitasnya. 

3. Motivasi, Pemberdayaan, dan Penyelarasan

Inisiatif-inisiatif  yang  dapat  dilakukan  perusahaan  untuk  memotivasi, 

memberdayakan, dan memberikan keselarasan kepada pekerja dapat dilakukan 

antara lain dengan mengaplikasikan setiap saran yang berhasil meningkatkan 

kinerja  organisasi,  memperlihatkan  manfaat  yang  berhasil  dari  saran-saran 

yang  telah  diterapkan,  dan  mengkomunikasikan  struktur  imbalan  atas 

keberhasilan setiap saran.

4.3 Kegunaan dan Keunggulan Balanced Scorecard

4.3.1 Kegunaan Balanced Scorecard

Balanced  Scorecard sebagai  alat  pengukur  kinerja  baru  mempunyai 

kegunaan antara lain sebagai berikut (Kaplan dan Norton, 1995):

1. Mengklarifikasi dan menghasilkan konsensus mengenai strategi

2. Mengkomunikasikan strategi keseluruah perusahaan



3. Menyelaraskan  berbagai  tujuan  departemen  dan  pribadi  dengan  strategi 

perusahaan

4. Mengaitkan  berbagai  tujuan  strategis  dengan  sasaran  jangka  panjang  dan 

anggaran tahunan

5. Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis

6. Melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodek dan sistematis

7. Mendapatkan  umpan  balik  yang  dibutuhkan  untuk  mempelajari  dan 

memperbaiki strategi

4.3.2 Keunggulan Balanced Scorecard

Kelebihan pendekatan  BSC yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton 

adalah bahwa pendekatan ini  berusaha untuk menerjemahkan misi  dan strategi 

perusahaan ke dalam tujuan-tujuan dan pengukuran-pengukuran yang dilihat dari 

empat  perspektif,  yaitu  perspektif  keuangan,  perspektif  pelanggan,  perspektif 

proses bisnis internal, perspektif belajar dan bertumbuh. Dalam Mulyadi (2001, 

18-24), keunggulan BSC disebutkan mampu menghasilkan rencana strategik yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Komprehensif

BSC  memperluas  perspektif  yang  dicakup  kedalam  perencanaan  strategik 

yang  sebelumnya  hanya  terbatas  pada  keuangan.  Perluasan  BSC  yang 

mencakup nonkeuangan, yaitu pelanggan, proses internal, dan pembelajaran 

serta pertumbuhan, menghasilkan manfaat sebagai berikut:

a. Menjanjikan kinerja yang berlipat ganda dan berjangka panjang.



b. Organisasi mampu untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks.

2. Koheren

Dalam  BSC  terdapat  hubungan  sebab  akibat  diantara  berbagai  sasaran 

strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Kekoherenan sasaran 

strategik  yang  dihasilkan  dalam  sistem  perencanaan  strategik  memotivasi 

personel  untuk  bertanggungjawab  dalam  mencari  inisiatif  strategik  yang 

bermanfaat untuk menghasilkan kinerja keuangan. 

3. Seimbang

Sistem  perencanaan  strategik  yang  menghasilkan  keseimbangan  sasaran 

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan jangka panjang.

4. Terukur

Balanced  scorecard mengukur  sasaran  strategik  di  perspektif  yang  sulit 

diukur,  yaitu  pada  perspektif  pelanggan,  proses  bisnis  internal,  serta 

pembelajaran  dan  pertumbuhan.  Keterukuran  ketiga  sasaran  strategik 

nonkeuangan  tersebut  menjanjikan  perwujudan  sasaran  strategik 

nonkeuangan.

Dibandingkan  dengan  pengukuran  kinerja  tradisional,  BSC  memiliki 

kelebihan antara lain:

1. BSC  mengukur  bagaimana  tiap  unit  bisnis  melakukan  penciptaan  saat  ini 

dengan tetap  mempertimbangkan  kepentingan-kepentingan masa  yang  akan 

datang. Sedangkan sistem pengukuran tradisional hanya melaporkan apa yang 



telah terjadi tanpa menunjukkan bagaimana memperbaiki kinerja pada periode 

yang akan datang.

2. BSC  juga  mencakup  aspek  intangible  assets,  seperti  aspek  kepuasan 

pelanggan.  Dalam  pengukuran  kinerja  tradisional,  yang  ditekankan  adalah 

hanya pada aspek keuangan saja.

4.4 Balanced  Scorecard:  Sebuah  Penilaian  Kinerja  Organisasi  Sektor  

Publik

Robert  S.  Kaplan  dan  David  P.  Norton  membahas  konsep  balanced 

scorecard dengan lebih menekankan pada perspektif bisnis. Akan tetapi didalam 

perkembangannya, konsep BSC sudah mulai diimplementasikan ke dalam sektor 

organisasi publik. Balanced Scorecard bukan hanya sebagai pengukuran kinerja 

organisasi  bisnis  atau  profit,  akan  tetapi  dalam  jangka  panjang  penerapannya 

dapat  digunakan  pada  organisasi  publik,  baik  dari  sisi  keuangan  (financial) 

maupun  kinerja  nonkeuangan.  Meskipun  organisasi  publik  bukan  bertujuan 

mencari profit, organisasi ini dapat mengukur efektivitas dan efisiensinya dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan organisasi publik yang berbeda dengan 

organisasi  bisnis,  maka ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam konsep 

BSC. Perubahan yang dilakukan antara lain (Imelda, 2004):

1. Perubahan  framework dimana  yang  menjadi  driver dalam  BSC  untuk 

organisasi publik adalah misi untuk melayani masyarakat. 



2. Perubahan posisi untuk perspektif finansial dan perspektif pelangganan.

3. Perspektif customers menjadi perspektif customers and stakeholders.

4. Perubahan perspektif learning and growth menjadi perspektif  employees and 

organization capacity.

Gambar 4.4 

Balanced Scorecard untuk Organisasi Publik

                     Sumber: Imelda, 2004

Fokus  utama  dalam  organisasi  publik  adalah  misi  organisasi.  Secara 

umum,  misi  suatu  organisasi  publik  adalah  melayani  dan  meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dari misi tersebut diformulasikan strategi-strategi yang 

akan  dilakukan  untuk  pencapaian  misi  tersebut.  Strategi  tersebut  kemudian 

diterjemahkan  kedalam  empat  perspektif,  yaitu  perspektif  customers  and 

stakeholders,  perspektif  financial,  perspektif  internal  business  process,  dan 

perspektif employees and organization capacity.
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Baharuddin (2006) menambahkan, terdapat empat aspek yang terkandung 

di dalam BSC yang apabila dihubungkan dengan organisasi publik akan sangat 

relevan dan memungkinkan untuk dilakukan pengukuran, yaitu:

1. Aspek Pelayanan 

Merupakan aspek yang mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan  yang  dibeikan  oleh  pemerintah.  Kepuasan  tersebut  dapat  diukur 

dengan jumlah keluhan dan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang  diberikan  oleh  pemerintah  melalui  aspirasi  yang  disampaikan 

masyarakat, baik yang disampaikan langsung ke DPR/DPRD, di media massa, 

media elektronik,  dan sebagainya.  Keluhan bisa disebabkan lamanya waktu 

pelayanan, kualitas hasil pelayanan yang belum baik, dan sikap atau perilaku 

aparat pelayanan publik yang belum bagus.

2. Aspek Bisnis Internal

Aspek  ini  dikaitkan  dengan  proses  internal  pada  organisasi  publik,  yakni 

kinerja  pegawai,  inovasi-inovasi  yang  dilakukan  organisasi  publik  untuk 

mendukung  kinerja,  serta  interaksi  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang 

diberikan. Penilaian ini dikaitkan dengan sikap dan perilaku orang atau aparat 

yang melayani. 

3. Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan

Aspek ini mencakup pemberdayaan sumber daya manusia sebagai perangkat 

dari organisasi publik. Pendidikan dan pembelajaran perlu diberikan kepada 

karyawan, agar termotivasi  memiliki  keahlian dan keterampilan kerja untuk 



memperbaiki  pola  kerja,  sistem  kerja,  serta  sikap  dan  perilaku  di  dalam 

bekerja.

4. Aspek Keuangan

Aspek  kinerja  keuangan  merupakan  hasil  dari  suatu  proses  yang  berlanjut 

karena adanya peningkatan sumber daya yang dimiliki. Dengan 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.

Tujuan penerapan BSC pada pengukuran kinerja organisasi publik adalah 

untuk  menyatakan  adanya  keseimbangan  antara  berbagai  ukuran  internal  dan 

eksternal.  Melalui  BSC,  data  laporan  keuangan  tetap  dipertahankan  didalam 

pengukuran  kinerja  untuk  keberhasilan  di  masa  yang  akan  datang.  Organisasi 

harus  melakukan  investasi  pada  masyarakat,  pegawai,  proses  teknologi  dan 

inovasi, sebab BSC memberikan tambahan pengukuran terhadap faktor pendorong 

kinerja di masa depan. 



BAB V

IMPLEMENTASI BALANCE SCORECARD UNTUK MENGUKUR 

KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

5.1. Modernisasi di Bidang Perpajakan 

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan 

program  perubahan  (change  program) atau  reformasi  administrasi  perpajakan 

yang  secara  singkat  biasa  disebut  Modernisasi.  Adapun  jiwa  dari  program 

modernisasi  ini  adalah  pelaksanaan  good  governance,  yaitu  penerapan  sistem 

administrasi  perpajakan  yang  transparan  dan  akuntabel,  dengan  memanfaatkan 

sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah 

pemberian  pelayanan  prima  sekaligus  pengawasan  intensif  kepada  para  wajib 

pajak.  Jika  program  modernisasi  ini  ditelaah  secara  mendalam,  termasuk 

perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat 

bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa 

perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. 

Untuk  mewujudkan  itu  semua,  maka  program  reformasi  administrasi 

perpajakan  perlu  dirancang  dan  dilaksanakan  secara  menyeluruh  dan 

komprehensif.  Perubahan-perubahan  yang  dilakukan  meliputi  bidang-bidang 

berikut:

 Struktur organisasi

 Business process dan teknologi informasi dan komunikasi

 Manajemen sumber daya manusia 



 Pelaksanaan good governance

5.1.1 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus 

mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP 

merupakan  suatu  langkah  yang  harus  dilakukan  dan  sifatnya  cukup  strategis. 

Lebih  jauh  lagi,  struktur  organisasi  harus  juga  diberi  fleksibilitas  yang  cukup 

untuk  dapat  selalu  menyesuaikan  dengan  lingkungan  eksternal  yang  sangat 

dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi. 

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang 

berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu 

diubah,  baik di  level kantor  pusat sebagai  pembuat  kebijakan maupun di level 

kantor  operasional  sebagai  pelaksana  implementasi  kebijakan.  Sebagai  langkah 

pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, 

yaitu  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP),  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bumi  dan 

Bangunan (KP PBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), 

dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian Wajib Pajak 

cukup  datang  ke  satu  kantor  saja  untuk  menyelesaikan  seluruh  masalah 

perpajakannya.  Struktur  berbasis  fungsi  diterapkan  pada  KPP  dengan  system 

administrasi  modern  untuk  dapat  merealisasikan  debirokratisasi  pelayanan 

sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis 

berdasarkan analisis resiko.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak berpegang pada 

prinsip-prinsip perpajakan yang baik yaitu: keadilan (equity), kemudahan (simple  



and understandable), waktu dan biaya yang efisien bagi institusi maupun Wajib 

Pajak, distribusi beban pajak yang lebih adil dan logis, serta struktur pajak yang 

dapat mendukung stabilisasi  dan pertumbuhan ekonomi.  Untuk mendukung hal 

tersebut,  DJP melakukan  reformasi  birokrasi  pada  seluruh  instansi  vertikalnya 

yang didasari 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Modernisasi  Administrasi 

Perpajakan

Nasution  (2007)  menyatakan  bahwa  modernisasi  administrasi  di  mulai 

tahun 2002 dan terus dikembangkan. Akhir tahun 2008 dijadwalkan  seluruh 

kantor pajak Indonesia menjadi kantor pajak modern.

  Kantor pajak modern mempunyai ciri khas kantor modern menggunakan 

sitem  administrasinya  berbasis  Teknologi  Informasi  (TI)  sehingga 

pelaksanaan  pekerjaan  lebih  efisien,  aman,  dan  akurat  juga  organisasinya 

dibangun berdasarkan fungsi sehingga diharapkan dapat menuntaskan segala 

macam  pekerjaan  tanpa  harus  khawatir  tumpang  tindih  dengan  pekerjaan 

lainnya,  tugas-tugas  dibagi  habis  sedemikian  rupa  untuk  menghindari 

terjadinya penumpukan kekuasaan di satu tangan, setiap pekerjaan dilengkapi 

dengan  SOP  (Standart  Operating  Procedure)  untuk  memudahkan 

pelaksanaannya.

2. Amandemen Undang Undang Perpajakan

Undang-undang  perpajakan  perlu  disempurnakan  dalam  rangka 

penyesuaian  pengaruh  perkembangan  ekonomi  dan  sosial  sehingga  dapat 

menaikkan daya saing para pelaku ekonomi. Amandemen ini seharusnya lebih 



menyeimbangkan  hak  dan  kewajiban  Wajib  Pajak  dan  Fiskus  sehingga 

diharapkan dapat lebih meningkatkan integritas dan mutu hasil pekerjaan.

3. Intensifikasi Pajak

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan self assesment oleh wajib 

pajak  dilakukan  intensifikasi  yang  sistematik  dan  terstandar.  Setiap  KPP 

diinstruksikan  membuat  mapping (pemetaan)  dan  profiling  (pendataan) 

seluruh  Wajib  pajak.  Dengan  demikian  dapat  ditentukan  beberapa  rasio 

keuangan  yang  untuk  tiap  jenis  atau  kelompok  usaha  yang  dapat  dipakai 

sebagai  indikator  kewajaran.  Beberapa  program  lain  yang  dikembangkan 

dalam intensifikasi  ini  misalnya  Optimalisasi  Pemanfaatan Data Perpajakan 

(OPDP)  yang  dapat  mengadu  seluruh  data  transaksi  yang  dilakukan  oleh 

Wajib  Pajak  dengan  Wajib  Pajak  lainnya  untuk  menguji  kebenaran 

pelaporannya.  Program  lain  adalah  aktivasi  WP  Non  Filler  (WP  terdaftar 

tetapi  tidak  memasukkan SPT)  yang dilakukan dengan komunikasi  telepon 

berbasis TI. Selain itu Kantor Pusat DJP memanggil  para Wajib Pajak dari 

sektor yang sedang  booming, yaitu  kelapa sawit,  real  estate  dan konstruksi 

untuk membetulkan SPT masing-masing.

4. Ekstensifikasi

Karena  masih  sedikitnya  masyarakat  yang  sadar  akan  kewajibannya 

membayar  pajak,  ekstensifikasi  terus  menerus  digalakkan.  Saat  ini, 

ekstensifikasi yang dipakai adalah dengan  menggunakan 3 (tiga) pendekatan, 

yaitu: property, pemberi kerja, dan profesi.



5.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak 

Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam 

wilayah  wewenangnya  berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku.  KPP 

Pratama  memiliki  visi  yaitu,  Menjadi  model  pelaporan pelayanan  masyarakat  

yang  menyelenggarakan  sistem dan  manajemen  perpajakan  kelas  dunia  yang  

terpercaya dan dibanggakan masyarakat.

5.2.1 Struktur Kewenangan KPP Pratama

Berikut ini adalah struktur kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

secara vertikal dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia:

Gambar 5.1
Struktur kewenangan KPP Pratama secara Vertikal

Departemen Keuangan

Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kanwil DJP Jawa Timur

Kanwil DJP Jawa Timur III

KPP Pratama



Berdasarkan gambar  tersebut,  KPP Pratama merupakan instansi  vertikal 

Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  yang  bertanggunggjawab  langsung  kepada 

Kepala  Kantor  Wilayah.  Dari  pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa 

Kepala Kantor KPP Pratama bertanggungjawab kepada Kepala Kanwil DJP Jatim 

III. Kepala Kanwil DJP Jatim III bertanggungjawab kepada Dirjen Pajak, yang 

saat  ini  dijabat  oleh  Darmin  Nasution.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  KPP 

Pratama menyelenggarakan fungsi: 

1. Pengumpulan,  pencarian,  dan  pengolahan  data,  pengamatan  potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, 

pendataan  objek  dan  subjek  pajak,  serta  penilaian  objek  Pajak  Bumi  dan 

Bangunan. 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,  penerimaan 

dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 

4. Penyuluhan perpajakan.

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 

6. Pelaksanaan ekstensifikasi. 

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; h. 

pelaksanaan pemeriksaan pajak.

5.2.2 Susunan Organisasi KPP Pratama

KPP Pratama terdiri dari satu Subbagian dan empat seksi yang terdiri dari 

Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP), Seksi Pengolahan Data dan Informasi, (PDI), 



Seksi  Orang  Pribadi  (OP),  dan  Seksi  Badan.  Berikut  ini  merupakan  struktur 

organisasi KPP Pratama:

Gambar 5.2
Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Dari  gambar  struktur  organisasi  tersebut  dapat  dijelaskan  tugas  dan 

kewenangan setiap bagian adalah sebagai  berikut:

1. Subbagian Umum. 

Subbagian  umum  bertugas  menangani  hal-hal  yang  terkait  dengan 

administrasi  perpajakan  serta  keperluan  umum  kantor  diantaranya  adalah 

prosedur  surat  masuk  dan  surat  keluar,  birokrasi  untuk  pegawai  magang 

(PKL), pengadaan sarana dan prasarana kantor, serta dokumentasi data intern 
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kantor  yang  mencakup  data  karyawan  dan kelengkapan  perlengkapan serta 

peralatan kantor. 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Seksi  PDI bertugas  melakukan pengolahan data  dan informasi  yang ada di 

lingkungan KPP Pratama Malang Utara. Data yang diolah diantaranya adalah 

administrasi  dan  prosedur  Pendaftaran  Wajib  Pajak  Masal  (PWPM)  yang 

sudah  menggunakan  jaringan  internet  terpusat  di  kalangan  DJP  seluruh 

Indonesia  dengan aplikasi  Single  Identification  Number  (SIN).   Selain  itu, 

seksi PDI juga bertugas melakukan rekapitulasi terhadap rekap absensi harian 

yang  berasal  dari  mesin  finger  print. Rekapitulasi  ini  bertujuan  untuk 

mengawasi tingkat kehadiran dan kedisiplinan karyawan dalam menjalankan 

tugasnya.  Tugas lain dari Seksi PDI adalah menyebarkan informasi yang di 

kirim dari Kantor Pusat DJP kepada seluruh pegawai KPP Pratama Malang 

Utara dengan menggunakan media intranet atau  media lain, sehingga seluruh 

pegawai memperoleh informasi yang sama. 

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP).

Seksi  TUP  bertugas  melakukan  pengawasan  dan  koordinasi  tentang  Tata 

Usaha  Perpajakan.  Dalam  pelaksanaan  tugasnnya,  TUP  dikelompokkan 

menjadi 4 bagian, yaitu:

a. TPT (Tempat Pelayanan Terpadu). 

TPT merupakan  front office   dari KPP Pratama Malang Utara. Semua 

Wajib Pajak  yang  akan melaporkan  SPT (Surat  Pemberitahuan)  akan 

diterima oleh petugas TPT. Disebut Tempat Pelayanan Terpadu karena 



diharapkan dengan adanya front office  ini, Wajib Pajak merasa nyaman 

terhadap  pelayanan  KPP  dalam  membantu  dan  memfasilitasi  Wajib 

Pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  tanpa  melanggar 

peraturan yang berlaku. 

b. Berkas.

Bagian  Berkas  bertugas  mengamankan  dan  mengarsipkan  berkas 

hardcopy NPWP data utama semua Wajib Pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama. Penyimpanan berkas NPWP dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 

NPWP Orang Pribadi (OP) dan NPWP Badan. 

c. Penyuluhan.

Bagian Penyuluhan merupakan “tangan” penghubung antara KPP Pratama 

dengan  masyarakat.  Bagian  Penyuluhan  secara  berkala 

menyelenggarakan  seminar  untuk  mensosialisasikan  pajak  kepada 

masyarakat umum dengan harapan kesadaran pajak warga di sekitar KPP 

Pratama Malang Utara  meningkat. 

d. Konsultasi.

Tidak jauh berbeda dengan Bagian Penyuluhan, Bagian Konsultasi juga 

berfungsi  menyebarkan  informasi  yang  terkait  dengan  pajak  kepada 

masyarakat,  tetapi  fokus  utama  dari  bagian  ini  adalah  memberi 

pelayanan kepada Wajib Pajak atau masyarakat umum yang secara aktif 

ingin  mengetahui  peraturan  terbaru  atau  memerlukan  petunjuk  dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya.  



4. Seksi Pajak Orang Pribadi (OP).

Bagian  Seksi  OP  bertugas  menangani  semua  hal  yang  terkait  dengan 

penyelenggaraan  serta  pelaksanaan  PPh  yang  terkait  dengan  subyek  pajak 

Orang Pribadi. 

5. Seksi Pajak Badan.

Bagian  Seksi  Badan  bertugas  menangani  semua  hal  yang  terkait  dengan 

penyelenggaraan  serta  pelaksanaan  PPh  yang  terkait  dengan  subyek  pajak 

badan.

5.3 PengukuranKinerja Organisasi dengan Balanced Scorecard

Pengukuran kinerja pada organisasi publik bertujuan untuk meningkatkan 

kemajuan organisasi ke arah yang lebih baik.  Karena itu, untuk dapat mengukur 

kinerja, maka terlebih dahulu harus ditetapkan ukuran-ukuran yang sesuai dengan 

setiap tujuan strategis.

Pada  setiap  keempat  perspektif  dalam  Balanced  Scorecard,  dinyatakan 

tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai,  dimana  di  setiap  tujuan  strategis  tersebut 

ditetapkan paling sedikit satu pengukuran kinerja.

Analisis  terhadap  pengukuran  kinerja  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak 

Pratama Malang Utara dengan pendekatan empat perspektif  Balanced Scorecard 

menggunakan  satuan  pengukuran  yang  telah  disesuaikan  untuk  organisasi 

pemerintahan. Penyesuaian tersebut antara lain:

1. Penilaian  kinerja  pada  perspektif  keuangan  diukur  berdasarkan  realisasi 

pendapatan  yang  diperoleh  oleh  KPP  Pratama  Malang  Utara  atas  target 

pendapatan yang telah ditetapkan.



2. Pada  perspektif  pelanggan,  penilaian  kinerja  diukur  berdasarkan  kepuasan 

masyarakat  yang  secara  aktif  membayar  pajak  sehingga  sering berinteraksi 

dengan petugas dari KPP Pratama Malang Utara. Selain itu, juga diukur dari 

perkembangan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak. 

3. Penilaian  kinerja  yang  diukur  dari  perspektif  bisnis  internal  diukur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi 

KPP Pratama Malang Utara untuk menjalankan tugasnya. 

4. Penilaian kinerja yang dilakukan pada pertumbuhan dan pembelajaran diukur 

berdasar  pada  program  pendidikan  yang  diselenggarakan  dan  diikuti  oleh 

pegawai KPP Pratama. 

5.3.1 Pengukuran Pada Perspektif Pelanggan

Hal  mendasar  dalam  modernisasi  pajak  adalah  terjadinya  perubahan 

paradigma perpajakan. Dari semula berbasis pajak, sehingga terkesan dikotomi, 

menjadi  berbasis  fungsi.  Paradigma  baru  ini  lebih  mengedepankan  aspek 

pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengukuran kinerja dengan 

menggunakan metode  Balanced Scorecard untuk organisasi pemerintah dimana 

perspektif  pertama  yang  digunakan  adalah  perspektif  pelanggan.  Perspektif 

pelanggan yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak, berkaitan dengan bagaimana 

menciptakan  persepsi  yang  baik  dari  pelanggan  dengan  tujuan  untuk 

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap organisasi. 

Reformasi  birokrasi  yang  diarahkan  untuk  memberikan  peningkatan 

pelayanan  yang  lebih  baik  kepada  publik,  dilakukan  melalui  berbagai  langkah 



prioritas.  Guna meningkatkan pelayanan kepada WP, sebagai  aplikasinya  telah 

ditetapkan 8 (delapan) layanan unggulan perpajakan, yaitu:

Tabel 5.1
Delapan Layanan Unggulan KPP Pratama Malang Utara

Sesuai dengan SE 19/ PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008

Jenis Pelayanan Standar 
Waktu 
Pelayanan

Rata-rata 
Waktu 
Pelayanan

1. Penyelesaian Permohonan NPWP 8 jam 1 jam
2. Penyelesaian Permohonan Pengukuhan PKP 3 hari kerja 2 hari kerja
3. Penyelesaian Permohonan Restitusi PPN

- Penerbitan SKPLB risiko rendah 2 bulan 2 bulan
- Penerbitan SKPLB risiko sedang 4 bulan 4 bulan
- Penerbitan SKPLB risiko tinggi 12 bulan 12 bulan

4. Penerbitan SPMKP (Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak)

15 hari kerja 15 hari kerja

5. Penyelesaian Keberatan Penetapan Pajak 9 bulan 9 bulan
6. Penyelesaian Permohonan Ijin Prinsip 

Permohonan PPh Pasal 22 Impor
15 hari kerja 15 hari kerja

7. Penyelesaian Permohonan SKB 
Pemungutan PPh Pasal 22 Impor

5 hari kerja 5 hari kerja

8. Penyelesaian Permohonan Pemungutan 
Pengurangan PBB

2 bulan 2 bulan

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Penerapan  layanan  unggulan  ini  adalah  dengan  melakukan  percepatan 

penyelesaian  dari  ke-8  jenis  pelayanan  tersebut.  Percepatan  ditunjang  dengan 

prosedur kerja yang jelas dan transparan atas setiap jenis layanan demikian juga 

dengan besaran biaya (seandainya ada). Dengan adanya pelayanan ini diharapkan 

WP akan merasa lebih puas dalam mengurusi perpajakan karena ditunjang dengan 

waktu yang efisien.



Direktorat  Jenderal  (Dirjen)  Pajak  Departemen  Keuangan  terus 

berimprovisasi  untuk memudahkan pelayanan dan prosedur  penyelesaian  pajak 

demi  kenyamanan  wajib  pajak.  Berikut  ini  merupakan  hasil  wawancara  yang 

dilakukan  kepada  15  responden Wajib  Pajak  yang  dilakukan  di  KPP Pratama 

Malang Utara:

Tabel 5.2
Hasil Wawancara Kinerja KPP Pratama Malang Utara

Pertanyaan Sangat 
Baik Baik Cukup 

Baik
Kurang 

Baik
Tidak 
Baik

1. Bagaimana menurut anda 
prosedur yang diterapkan 
KPPP Malang Utara dalam 
rangka pembayaran pajak?

5 7 3 - -

2. Bagaimana menurut anda 
pelayanan aparat KPPP dalam 
pelaksanaan pembayaran dan 
pendaftaran pajak?

2 6 7 - -

3. Bagaimana menurut anda 
sikap/perilaku aparat KPPP 
dalam melakukan pelayanan 
terhadap wajib pajak?

4 9 1 - -

4. Bagaimana menurut anda 
tindakan aparat KPPP dalam 
menyampaikan informasi 
terkait dengan masalah pajak?

1 5 8 1 -

5. Bagaimana menurut pendapat 
anda tanggapan aparat KPPP 
jika terdapat keluhan dan 
saran yang disampaikan?

- 3 10 2 -

6. Bagaimana kejujuran, 
ketepatan, dan keterbukaan 
aparat KPP dalam melakukan 
pemungutan pajak?

- 11 4 - -

7. Bagaimana menurut anda 
tindakan aparat KPPP dalam 
memberikan penjelasan 
mengenai tata cara 
pembayaran pajak?

5 6 3 1 -

8. Bagaimana fasilitas 
infrastruktur yang telah 

11 3 1 - -



disediakan KPPP dalam 
rangka peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat?

9. Bagaimana kecepatan waktu 
pelayanan yang diberikan 
aparat KPPP?

- 3 9 3 -

10. Bagaimana menurut pendapat 
anda peningkatan pelayanan 
petugas KPPP Malang Utara 
kepada wajib pajak setelah 
Kantor Pajak mengalami 
proses merger?

6 5 4 - -

   Sumber: Data Diolah

Tabel 5.3
Persentase Hasil Wawancara Kinerja KPP Pratama Malang Utara

Pertanyaan Sangat 
Baik Baik Cukup 

Baik
Kurang 

Baik
Tidak 
Baik

Pertanyaan 1 33% 47% 20% 0 0
Pertanyaan 2 13% 40% 47% 0 0
Pertanyaan 3 27% 60% 13% 0 0
Pertanyaan 4 7% 33% 53% 7% 0
Pertanyaan 5 0 20% 67% 13% 0
Pertanyaan 6 0 73% 27% 0 0
Pertanyaan 7 33% 40% 20% 7% 0
Pertanyaan 8 73% 20% 7% 0 0
Pertanyaan 9 0 20% 60% 20% 0
Pertanyaan 10 40% 33% 27% 0 0
Persentase Total 22,6% 38,6% 34,1% 4,7% 0

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh KPP Pratama 

Malang Utara  sebagai  perwujudan dari  modernisasi  perpajakan tersebut,  wajib 

pajak  mengaku  merasa  puas  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  petugas  KPP 

Pratama  Malang  Utara  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi 

terkini. Dari  total  15 responden, sebanyak 38,6% wajib pajak mengaku bahwa 

KPP  Pratama  Malang  Utara  memiliki  kinerja  yang  baik.  Sebanyak  34,1% 



berpendapat bahwa pelayanan yang diberikan KPP Pratama Malang Utara cukup 

baik. Sedangkan 22,6% merasa telah mendapatkan pelayanan yang sangat baik 

dan memuaskan. Hanya 4,7% wajib pajak yang mengaku kurang puas dan tidak 

ada responden yang memberikan  pendapat  bahwa KPP Pratama Malang Utara 

memiliki kinerja yang tidak baik.

Kepuasan wajib pajak tersebut mencakup prosedur yang diterapkan pada 

KPP  Pratama  dalam  hal  pembayaran  dan  pendaftaran  pajak,  pelayanan  yang 

diberikan oleh pegawai pajak, sikap yang ditunjukkan pegawai dalam melayani 

wajib pajak, serta penyampaian informasi yang dilakukan pegawai pajak berkaitan 

dengan masalah  pajak,  membuat  wajib  pajak memberikan  penilaian  yang  baik 

terhadap  kinerja  KPP  Pratama  Malang  Utara.  Selain  itu,  pegawai  pajak  juga 

cukup sigap menyikapi  keluhan dan saran yang disampaikan wajib pajak.  Jika 

masalah  penyelesaian  pajak  memerlukan  penyampaian  lebih  lanjut  kepada 

pegawai  yang  berwenang,  wajib  pajak  cukup  menunggu  pegawai  yang 

bersangkutan di ruang tunggu yang telah disediakan.  Sebelumnya,  wajib pajak 

harus  mencari  sendiri  pegawai  yang  bersangkutan  terhadap  masalah  pajak  di 

ruang kerjanya. 

Aparat  KPP Pratama Malang Utara juga berlaku cukup baik dalam hal 

kejujuran, keterbukaan, dan ketepatan pemungutan pajak. Pegawai KPP Pratama 

akan  memberikan  penjelasan  sebaik  mungkin  terhadap  wajib  pajak  apabila 

terdapat hal-hal yang kurang dimengerti dan dipahami oleh wajib pajak. Demikian 

pula mengenai kecepatan pelayanan yang dilakukan pegawai KPP Pratama dirasa 

cukup baik oleh wajib pajak. Dalam hal penyediaan fasilitas infrastruktur, wajib 



pajak memberikan penilaian yang sangat baik. Hal ini terkait dengan modernisasi 

perpajakan,  dimana  fasilitas  untuk  wajib  pajak  sangat  diperhatikan  demi 

kenyamanan dan kemudahan wajib pajak. Hasil  penilaian yang baik dari wajib 

pajak ini dapat diartikan bahwa pelayanan yang diberikan pegawai KPP Pratama 

Malang Utara beserta fasilitas yang disediakan, cukup memuaskan pelanggan. 

Peningkatan jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga 

merupakan  indikator  yang  digunakan  dalam  mengukur  kinerja  KPP  Pratama 

Malang Utara dari segi pelanggan. Indikator ini dapat menunjukkan kemampuan 

organisasi  dalam menjalin  dan mempertahankan hubungan dengan masyarakat. 

Perkembangan jumlah WP dan PKP disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Perkembangan Wajib Pajak

Tahun 2005, 2006, 2007

Wajib Pajak
Jumlah Wajib Pajak

Persentase Peningkatan 
(%)

2005 2006 2007 2006 2007

Orang Pribadi 9.270 9.935 19.187 7,17 93,12

Badan 3.229 3.488 3.780 8,02  8,37

Jumlah 12.499 13.423 22.967 7,39 71,10
Sumber: KPP Pratama Malang Utara, data diolah.



Tabel 5.5
Perkembangan Wajib Pajak Per Jenis Pajak

Tahun 2005, 2006, 2007

Jenis Pajak
Jumlah Wajib Pajak Persentase Peningkatan 

(%)
2005 2006 2007 2006 2007

PPh Pasal 25 12.499 13.423 22.967 7,39 71,10

PPh Pasal 21 4.068 4.373 4.697 7,50   7,41

PPh Pasal 22  506 532 557 5,14   4,70

PPh Pasal 23 3.303 3.600 3.920 8,99   8,89

PPN 1.079 1.131 1.195 4,82   5,66

PPn BM 7 8 8 14,29        0

Jumlah 21.462 23.067 33.344 7,48 44,55
Sumber: KPP Pratama Malang Utara, data diolah.

Dari tabel di atas, jumlah wajib pajak KPP Pratama semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Pada tabel perkembangan wajib pajak untuk orang pribadi 

dan badan, peningkatan sangat pesat terjadi pada wajib pajak untuk orang pribadi. 

Dari persentase sebesar 7,17% di tahun 2006, di tahun 2007 jumlah wajib pajak 

melonjak  naik menjadi  93,12%. Peningkatan  yang sangat  besar ini  merupakan 

tolok  ukur  bahwa  DJP  telah  berhasil  menerapkan  modernisasi  perpajakan. 

Sosialisasi  perpajakan  dan  promosi  besar-besaran  yang  dilakukan  baik  dengan 

menggunakan  media  cetak,  elektronik,  radio,  selebaran,  stiker,  maupun  papan 

billboard di  pinggir  jalan  agar  masyarakat  lebih  sadar  pajak,  memberikan 

pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  masyarakat  yang  telah  cukup  memiliki 

penghasilan agar segera memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).



Peningkatan jumlah wajib pajak untuk badan juga mengalami peningkatan 

walaupun tidak setajam orang pribadi. Peningkatan sebesar 0,35 persen dari tahun 

2006  ke  tahun  2007  juga  menunjukkan  bahwa  KPP  Pratama  telah  berhasil 

melakukan  improvisasi  untuk  menambah  jumlah  wajib  pajak  badan.  Secara 

keseluruhan, persentase peningkatan sebesar 71,10% di tahun 2007 menunjukkan 

kinerja yang sangat baik KPP Pratama Malang Utara.

Tabel 5.6
Perkembangan Pengusaha Kena Pajak Per Barang Usaha

Tahun 2005, 2006, 2007

Bidang 
Usaha

Jumlah Pengusaha Kena Pajak Persentase Peningkatan 
(%)

2005 2006 2007 2006 2007
Industri 136 136 136 0 0
Perdagangan 456 456 456 0 0
Jasa 671 671 671 0 0
Jumlah    1.263    1.263    1.263 0 0

Sumber: KPP Pratama Malang Utara, data diolah.

Tabel 5.7
Perkembangan Pengusaha Kena Pajak

Tahun 2005, 2006, 2007

Wajib 
Pajak

Jumlah Pengusaha Kena Pajak Persentase Peningkatan 
(%)

2005 2006 2007 2006 2007
Orang 
Pribadi 222 222 222 0 0

Badan     1.041     1.041     1.041 0 0

Jumlah     1.263     1.263     1.263 0 0
Sumber: KPP Pratama Malang Utara, data diolah.



Perkembangan wajib pajak untuk orang pribadi, sayangnya tidak diikuti 

perkembangan  jumlah  Pengusaha  Kena Pajak  (PKP).  Data  menunjukkan tidak 

adanya peningkatan pada jumlah PKP baik dari tahun 2005 sampai tahun 2007. 

tidak adanya peningkatan ini tidak hanya pada PKP orang pribadi dan PKP badan, 

tetapi juga pada PKP per barang usaha. Salah satu penyebab kurang berhasilnya 

kinerja  KPP  Pratama  dalam  hal  ini,  yaitu  kurang  berkembangnya  minat 

masyarakat kota Malang, khususnya di daerah Malang Utara untuk berwirausaha 

dan menciptakan lapangan pekerjaan. 

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja KPP Pratama 

adalah  kepatuhan  WP  dalam  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT). 

Pengertian SPT itu sendiri menurut Rusjdi dalam KUP Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan adalah:

Surat Pemberitahuan adalah surat  yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporakan penghitungan dan atau pembayaran pajak,  objek 
pajak  dan  atau  bukan  objek  pajak  dan  atau  harta  dan  kewajiban, 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari  data  yang  diperoleh,  secara  keseluruhan  dapat  diketahui  bahwa 

kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT mengalami peningkatan yang drastis. 

Dari kenaikan yang hanya 0,93% di tahun 2006 meningkat tajam menjadi 60,16% 

di tahun 2007.  Hal ini menandakan keberhasilan aparat pajak dalam memberikan 

instruksi pengisian SPT serta penjelasan mengenai penghitungan pajak terhadap 

wajib pajak. 
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5.3.2 Pengukuran pada Perspektif Keuangan

Selain  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan  kepada  masyarakat, 

tujuan  suatu  organisasi  pemerintah  adalah  terciptanya  suatu  kondisi  keuangan 

yang stabil yang memungkinkan organisasi tersebut dapat berfungsi dengan baik 

dan melakukan tugas dan kegiatannya di masa-masa yang akan datang. Visi dan 

misi organisasi tidak akan tercapai apabila tanpa dukungan keuangan yang baik. 

Karena  itu  dalam  menilai  kinerja  pada  perspektif  keuangan  KPP  Pratama, 

digunakan data rencana penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak. Dengan 

mengukur  tingkat  keberhasilan  KPP  Pratama  dalam  merealisasikan  target 

penerimaan  pajak,  berarti  juga  mengetahui  kemampuan  KPP  Pratama  secara 

keseluruhan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat.  Kegiatan yang antara 

lain dilakukan KPP Pratama dalam upaya menarik pajak dari masyarakat adalah 

sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeriksaan pajak dengan pemeriksaan khusus

2. Kegiatan penagihan aktif dengan proses penyampaian  surat paksa, upaya sita, 

lelang,  dan  pemblokiran  rekening  Wajib  Pajak  yang  tidak  mengindahkan 

pajak.

3. Peningkatan intensitas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak melalui penelitian 

SPT dan analisa ratio laporan keuangan Wajib Pajak. 

4. Pengamatan  dan  penyisiran  Wajib  Pajak  dalam rangka  ekstensifikasi  pada 

sentra-sentra ekonomi yang sedang berkembang.

5. Pemanfaatan data.

6. Penerbitan SPT



5.3.3 Pengukuran pada Perspektif Bisnis Internal 

Perspektif  bisnis internal  untuk mengukur  kinerja KPP Pratama Malang 

Utara berkaitan dengan pengoptimalan organisasi dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Penilaian kinerja difokuskan pada aktivitas operasional yang 

dilakukan   di  lingkungan  KPP  Pratama  Malang  Utara.  Aktivitas  operasional 

tersebut mencakup persiapan pelayanan, proses aktivitas operasional pelayanan, 

pelayanan  yang  dilakukan  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  dan  kepuasan 

pelanggan,  dan  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  KPP  Pratama  dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak.

Kemudahan  dan  kenyamanan,  itulah  yang  ditawarkan  modernisasi 

perpajakan.  Hal  ini  guna  mengontradiksikan  adanya  pandangan  miring 

masyarakat terhadap pajak selama ini. Struktur pelayanan yang baru dirancang 

berdasarkan fungsi,  dimana perbaikan mutu pelayanan yang berkesinambungan 

yang diberikan pada wajib pajak mutlak harus dilakukan. Ini untuk menjembatani 

antara  kantor  pelayanan  dengan  wajib  pajak  serta  pengoptimalan  petugas  dan 

penggunaan kepada wajib pajak, maka berbagai fasilitas kenyamanan pelayanan 

diberikan  kepada  wajib  pajak  dengan  memanfaatkan  perkembangan  kemajuan 

teknologi. Berikut ini merupakan perkembangan organisasi Kantor Pajak modern 

dalam rangka memenuhi tuntutan untuk meningkatkan kinerja:



Tabel 5.11
Perkembangan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak yang Modern

Keputusan Menteri Keuangan 
No.65/KMK.01/2002

Peraturan Menteri Keuangan 
No.132/PMK.01/2006

Subbagian Umum Subbagian Umum
Seksi Administrasi Basis Data Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan
Seksi Penagihan Seksi Penagihan
Seksi Pemeriksaan Seksi Pemeriksaan
Seksi Pengawasan dan Konsultasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Catatan  :  Jumlah Seksi  Pengawasan dan Konsultasi  di  setiap  KPP Pratama  
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KPP.

 Dengan dilakukannya modernisasi  pada aspek internal,  akan membawa 

pelayanan  yang  mendasar  baik  pada  aspek  organisasi  maupun  implementasi 

dalam  pelayanan  pada  masyarakat  wajib  pajak.  Untuk  itu,  KPP  Pratama 

senantiasa  melakukan  inovasi-inovasi  dan  perbaikan  pada  business  process. 

Inovasi yang dilakukan antara lain disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.12
Inovasi yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara dalam Menunjang 

Proses Bisnis Internal

No Inovasi Penjelasan
1. Tempat Pelayanan 

Terpadu (TPT),
Merupakan tempat pelayanan perpajakan yang 
terintegrasi di KPP dengan menggunakan sistim 
komputer. Adanya TPT juga memudahkan 
pengawasan terhadap proses pelayanan yang 
diberikan kepada WP.

2. Account Representatif 
(AR)

Tugasnya melaksanakan tugas-tugas 
pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban 
oleh WP dan melayani penyelesaian hak WP. 

3. Help desk Untuk memudahkan WP dalam memperoleh 
segala informasi yang dibutuhkan mengenai 



perpajakan.
4. Data Processing 

Centre (DPC)
Pemanfaatan teknologi informasi dengan untuk 
mengolah data agar terhubung dengan pusat. 

5. Sistem administrasi 
surat masuk dan surat 
keluar yang berbasis 
komputer

Dengan sistem ini, diharapkan KPP Pratama 
mampu melakukan penghematan tenaga dan 
waktu. 

6. Single Identification  
Number

Bank data nasional dan singel identification  
number (nomor identitas tunggal) merupakan 
upaya untuk mengintegrasikan seluruh data dari 
berbagai departemen, dan instansi lainnya.

7. e-Registration Sistim pendaftaran, perubahan data WP, dan 
atau pengukuhan maupun pencabutan 
pengukuhan PKP melalui sistem online.

8. e-SPT Penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP 
secara elektronik atau dengan menggunakan 
media komputer.

9. e-Filing Cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui 
sistem online dan real time.

10. Peningkatan Business  
Process

Dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 
mengurangi kontak langsung pegawai dengan 
Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan 
terjadinya KKN.

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Dari  tabel  diatas,  diperoleh  gambaran  mengenai  inovasi-inovasi  yang 

dilakukan  KPP  Pratama  Malang  Utara  guna  meningkatkan  pelayanan  kepada 

masyarakat. 

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada WP, dibentuk suatu tempat pelayanan 

yang  terpadu,  seperti  tempat  penerimaan dokumen atau  laporan  perpajakan 

yang diserahkan langsung oleh WP, sehingga tidak ke masing-masing seksi. 

Pelayanan di TPT diberikan sesuai dengan jam kerja KPP, dan tetap melayani 

penerimaan surat dan atau laporan pada jam istirahat. Petugas TPT ditunjuk 

oleh  Kepala  Kantor  dengan  memperhatikan  kecakapan  petugas  dan  beban 



kerja yang ada. Setiap petugas TPT diberi login dan password tersendiri yang 

hanya digunakan oleh petugas TPT yang bersangkutan.

2. Salah satu ciri khas dari KPP modern adalah adanya  Account Representatif 

(AR).  AR  khusus  ditunjuk  pimpinan  kantor  untuk  melayani  Wajib  Pajak. 

Pelayanan  ini  lebih  personal,  sehingga  penanganannya  bisa  lebih  tuntas. 

Dengan adanya AR, bila permohonan WP sudah lengkap, maka WP cukup 

satu kali datang menyampaikan permohonannya ke kantor pajak. Selanjutnya, 

akan diproses  AR secara otomatis.  WP hanya  menunggu di  kantor  atau di 

rumah. Dalam kurun waktu tertentu, hasilnya akan dikirim melalui jasa pos. 

Dalam tugasnya,  AR juga berkewajiban  menjawab  pertanyaan  WP seputar 

masalah perpajakan.

3. Petugas yang ditempatkan di  help desk adalah pegawai yang dianggap cakap 

dan berpengetahuan cukup tentang perpajakan, dan mempunyai kemampuan 

berkomunikasi.  Petugas  di  help  desk  harus  melayani  masyarakat  sesuai 

dengan hari dan jam kerja kantor. 

4. Dengan pemanfaatan  Data Processing Centre (DPC), diharapkan pelayanan 

menjadi  prima,  produktivitas  meningkat  serta  mempermudah  sistem  kerja 

yang  efektif,  termasuk di  dalamnya  law enforcement dan  tingkat  komplain 

rendah.

5. Diterapkannya sistem administrasi surat masuk dan surat keluar yang berbasis 

komputer. Adanya sistem warning juga dapat meningkatkan pengawasan. Alat 

keterangan yang diterima oleh KPP Pratama direkam dengan program baru 



yang  dapat  mempercepat  dan  mempermudah  Seksi  Pengolahan  Data  dan 

Informasi (PDI) dalam ekstensifikasi dan intensifikasi.

6. Single Identification Number bertujuan agar pemerintah dapat dengan mudah 

mengakses data wajib pajak secara lengkap, sehingga para wajib pajak tidak 

dapat lagi merahasiakan data penghasilannya yang seharusnya kena pajak, dan 

harus dilaporkan ke kantor pajak.

7. Modernisasi  pajak  juga  memanfaatkan  perkembangan  internet  dalam 

kegiatannya.  Diantaranya,  e-Registration untuk  mendaftarkan  diri  sebagai 

WP.  Sistem  pendaftaran  WP  secara  online ini  merupakan  sistem  aplikasi 

sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan dengan berbasis perangkat 

keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data 

yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran WP. Sistem ini terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu 1) sistem yang digunakan oleh WP yang berfungsi 

sebagai sarana pendaftaran WP secara  online, dan 2) sistem yang digunakan 

oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran WP. 

8. Sesuai dengan jenisnya,  maka ada  e-SPT PPh dan  e-SPT PPn. e-SPT masa 

PPh adalah SPT Masa PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan 

fasilitas yang digunakan untuk merekam, memelihara data, generate data, dan 

mencetak  SPT  dan  lampirannya  yang  dapat  dilaporkan  melalui  media 

elektronik kepada KPP. Sedangkan e-SPT PPN pada dasarnya sama dengan e-

SPT PPh, hanya  saja pelaksanaannya dikenakan untuk pengurusan PPN.  e-

SPT untuk aplikasi laporan sehingga menjadi paperless, penyampaian laporan 

pajak melalui eFilling, maupun pembayaran pajak (untuk sementara ini hanya 



untuk Pajak Bumi dan Bangunan) melalui  ePayment, yakni ATM. Kesemua 

pelayanan perpajakan tersebut adalah gratis.

9. Dalam  sistem  e-filing,  SPT  berbentuk  formulis  elektronik  dalam  media 

komputer yang dikenal dengan  e-SPT. WP dapat menyampaikan SPT secara 

elektronik melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang 

telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

10. Business process dirancang sedemikian rupa untuk fungsi pengawasan internal 

akan lebih efektif dengan adalanya  built-in control system, karena siapapun 

dapat  mengawasi  bergulirnya  proses  administrasi  melalui  sistem yang  ada. 

Juga mengembangkan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur 

kerja  yang  sekaligus  berfungsi  sebagai  internal  check.  Maupun 

menyempurnakan manajemen arsip dan laporan.

Tidak hanya sistemnya yang berubah. Wajah kantor layanan  KPP Pratama 

juga  diperindah  dan  perbaikan  fasilitas  demi  kenyamanan  Wajib  Pajak  dan 

petugas pajak dalam menjalankan aktivitasnya. Perbaikan tersebut antara lain:

Tabel 5.13
Perbaikan Fasilitas dalam Rangka Peningkatan Kualitas

No Perbaikan Fasilitas Penjelasan
1. Sistem antrian digital Bertujuan untuk menghapus antrian berdiri 

sehingga meningkatkan kenyaman bagi wajib 
pajak.

2. Desain interior yang 
sejuk dan nyaman

Perbaikan ini diharapkan dapat membuang 
kesan kaku dan membosankan KPP Pratama 
selama ini.

3. Komputer baru Bertujuan meningkatkan kinerja pegawai dalam 
mengurusi masalah perpajakan.

4. Help/Complain Desk Menampung pertanyaan dan keluhan wajib 
pajak yang disampaikan secara lisan. Keluhan 



ini akan dicatat pada buku complain.
5. Komputer layar sentuh Dengan komputer ini, wajib pajak dapat segera 

mengetahui informasi mengenai perpajakan 
yang dibutuhkan. Seperti prosedur pembayaran, 
pengajuan keberatan, mengurus NPWP, sampai 
mengetahui data para pegawai pajak dan 
jabatannya masing-masing dalam KPP Pratama.

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Untuk  peningkatan  penerimaan  pajak  digunakan  landasan  hukum yang 

menjadi  pijakan KPP Pratama  dalam upaya  mencapai  kinerja  yang  lebih  baik 

adalah tersedianya Undang-Undang Pajak. Hukum pajak formal yang jelas dan 

tegas  sangat  diperlukan  untuk  memberikan  kepastian,  baik  bagi  wajib  pajak 

maupun fiskus. Tanpa didukung dengan hukum pajak formal yang jelas dan tegas, 

hukum pajak material tidak bisa dilaksanakan oleh wajib pajak dan fiskus tidak 

bisa melakukan pengawasan atau  Law Enforcement. Reformasi perpajakan juga 

menyangkut peraturan perpajakan. Langkah ini merupakan hal yang penting dan 

fundamental dalam membangun sistem perpajakan nasional yang baik dan kokoh. 

Dari aspek hukum tata negara, maka pajak memiliki  dasar yuridis  yang cukup 

kuat, mendasar,  dan strategis di negara kita.  Dikatakan demikian,  karena pajak 

diatur dan ditetapkan langsung dalam UU 1945 dan amandemennya sebagai roh 

dan jiwa negara.  Untuk itu melalui UU Pajak juga mengalami reformasi sebagai 

berikut:



Tabel 5.14
Reformasi UU Perpajakan Tahun 1985

No Undang-Undang Ketentuan
1. UU Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. UU Nomor 13 Tahun 1985 Bea Materai

Sumber: Pandiangan, 2008

Tabel 5.15
Reformasi UU Perpajakan Tahun 1997

No Undang-Undang Ketentuan
1. UU Nomor 17 Tahun 1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 

(BPSP)
2. UU Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. UU Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
4. UU Nomor 21 Tahun 1997 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB)
Sumber: Pandiangan, 2008

Tabel  5.16
Reformasi UU Perpajakan Tahun 2000

No Undang-Undang Ketentuan
1. UU Nomor 16 Tahun 2000 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP)
2. UU Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan (PPh)
3. UU Nomor 18 Tahun 2000 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak atas Barang Mewah (PPnBM)
4. UU Nomor 20 Tahun 2000 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB)
Sumber: Pandiangan, 2008

Undang-Undang  Perpajakan  adalah  seperangkat  peraturan  perpajakan 

yang terdiri  dari  undang-undang beserta  peraturan pelaksanaannya.  Konsistensi 

dan kejelasan antara Undang-Undang Perpajakan dengan peraturan di bawahnya 

haruslah dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan ambigu yang pada akhirnya 

akan membingungkan wajib pajak. Ketidakjelasan peraturan akan menjadi salah 

satu  faktor  yang  menyebabkan  rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak. 



Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  diketahui  bahwa  masing-masing  pajak  yang 

menjadi  sumber  penerimaan mempunyai  dasar  hukum pelaksanaannya,  dengan 

demikian  perangkat  untuk  melakukan  intensifikasi  pemasukan  pajak  menjadi 

lebih mudah. 

Dari  penjelasan  aktivitas  operasional  diatas,  maka  dapat  ditarik 

kesimpulan  bahwa KPP Pratama Malang Utara menjalankan fungsinya  dengan 

baik dengan cara mengintegrasikan proses operasional di KPP Pratama sehingga 

dapat  mengurangi  waktu  dan  tingkat  kesalahan  yang  dibuat  oleh  pegawai. 

Peningkatan  lainnya  adalah  pada  perbaikan  mutu  kualitas  layanan,  waktu 

pelayanan, dan tingkat kesalahan data yang terjadi di KPP Pratama. Hal ini juga 

didukung dengan tingkat kepuasan pelanggan pada modernisasi yang diterapkan 

kantor perpajakan.

5.3.4  Pengukuran pada Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Perspektif keempat dalam balanced scorecard ini adalah mengukur kinerja 

organisasi pada aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Dalam upaya memelihara 

kapabilitas  dan  kompetensi  pegawai  KPP  Pratama,  diterapkan  program 

pengembangan pegawai bagi seluruh karyawan. Program ini digunakan sebagai 

jaminan  untuk  pengembangan  pegawai,  pembelajaran  serta  memberikan 

dukungan program karir pegawai.

Salah satu indikator yang digunakan pada perspektif ini adalah berbagai 

employee  training yang  diikuti  pegawai  dalam upaya  modernisasi  perpajakan. 

Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi 

Birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan 



sistem  dan  manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan  direncanakan 

perubahan yang sifatnya  lebih  menyeluruh.  Hal  ini  perlu  dan mendesak  untuk 

dilakukan,  karena  disadari  bahwa  elemen  yang  terpenting  dari  suatu  sistem 

organisasi  adalah  manusianya.  Secanggih  apapun  struktur,  sistem,  teknologi 

informasi, metode dan alur kerja organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan 

dengan  optimal  tanpa  didukung  SDM  yang  capable  dan  berintegritas.  Harus 

disadari  bahwa yang  perlu  dan harus  diperbaiki  sebenarnya  adalah  sistem dan 

manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi  pegawai,  karena 

sistem  yang  baik  dan  terbuka  dipercaya  akan  bisa  menghasilkan  SDM  yang 

berkualitas.  Dengan  sistem  administrasi  perpajakan  modern,  diharapkan  dapat 

didukung oleh sistem yang berbasis kompetensi dan kinerja.

Sebelum  melakukan  langkah  perbaikan  di  bidang  SDM,  dilakukan 

pemetaan kompetensi (Competency Mapping) untuk seluruh 30.000 pegawai guna 

mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai. Informasi yang 

didapat cukup membantu dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih 

fair. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya 

ditentukan  job  grade dari  masing-masing  jabatan  tersebut.  Selanjutnya,  beban 

kerja dari masing-masing jabatan tersebutpun dianalisis yang kemudian dikaitkan 

juga dengan pengembangan sistem pengukuran kineja masing-masing pegawai. 

Sebagai  catatan,  pembuatan  dan  dokumentasi  Standard  Operating  Procedures 

(SOP) untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar 

penilaian kinerja. Secara bersamaan dilakukan penilaian terhadap seluruh pegawai 

secara  lebih  objektif  dan  konsisten  sekaligus  standar  kompetensi  jabatannya 



melalui  proyek assessment  center.  Selisih  (gap) antara  hasil  penilaian  pegawai 

dengan  standar  kompentensi  jabatan  yang  didudukinya  dijadikan  dasar 

perancangan program capacity building (termasuk pendidikan dan pelatihan) yang 

lebih fokus dan terarah. 

Semua  itu  nantinya  akan  dimanfaatkan  untuk  membuat  sistem jenjang 

karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih 

jelas, adil, dan akuntabel. Dengan sistem dan manajemen SDM yang lebih baik 

dan  terbuka  akan  dapat  menghasilkan  SDM  yang  juga  lebih  baik,  khususnya 

dalam  hal  produktivitas  dan  profesionalisme.  Dapat  dilihat  bahwa  perbaikan 

remunerasi  hanyalah  salah  satu  bagian  akhir  dari  program reformasi  birokrasi 

yang  sebelumnya  didahului  dengan  perbaikan  di  berbagai  bidang  yang  dapat 

meningkatkan  efektivitas  dan  akuntabilitas  sistem  manajemen  sumber  daya 

manusia.  Dengan  makin  transparan  dan  fair-nya  sistem  mutasi,  promosi,  dan 

remunerasi, diterapkan kebijakan ”right man in the right place”, dimana seorang 

pegawai dapat menempati  suatu jabatan yang tepat  sesuai dengan keahliannya, 

dan sebaliknya suatu jabatan diisi oleh pegawai yang tepat sesuai dengan standar 

kompetensinya. 

Karena KPP Pratama Malang Utara baru terbentuk pada tahun 2008, maka 

data-data diklat yang telah dilakukan pegawai pajak pada tahun 2007, tidak bisa 

dibandingkan karena pada saat itu KPP Pratama Malang Utara masih merupakan 

Kantor Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini merupakan data diklat yang diikuti 

pegawai KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2008 sebagai gambaran diklat-



diklat apa saja yang telah diikuti sejumlah pegawai KPP Pratama Malang Utara 

untuk meningkatkan kemampuan dan standar kompetensi.

Tabel 5.17
Jenis-jenis Diklat Pegawai KPP Pratama Malang Utara selama Tahun 2008

No. Jenis Diklat
1. Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Account Representatif
2. Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bendahara Pengeluaran
3. Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pengadaan Barang dan Jasa
4. Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I
5. Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)
6. Diklat Fungsional Dasar Penilai PBB
7. Diklat Fungsional Dasar Pemeriksa Pajak
8. Diklat Ujian Dinas Tingkat I
9. Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat V
10. Workshop Internalisasi Kode Etik dan Corporate

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Jumlah total  keseluruhan pegawai  yang pernah mengikuti  diklat  selama 

tahun 2008 berjumlah 20 orang. Dari program-program yang telah diadakan DJP 

untuk meningkatkan kemampuan SDM, dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

pegawai KPP Pratama Malang Utara telah mengikuti serangkaian prosedur untuk 

menempati  suatu  jabatan  sesuai  dengan  keahliannya.  Suatu  jabatan  pada  KPP 

Pratama diisi oleh pegawai yang tepat sesuai dengan standar kompetensinya. Hal 

ini mendukung tujuan modernisasi perpajakan serta terwujudnya transparansi dan 

fair-nya  sistem mutasi,  promosi,  dan  remunerasi.  Hal  ini  membuktikan  bahwa 

upaya  pengembangan  organisasi  yang  didasarkan  pada  peningkatan  kualitas 

SDM,  telah  diupayakan  dan  dijalani  KPP Pratama  untuk  mencapai  perbaikan 

kinerja di masa-masa yang akan datang. 

Selain serangkaian program yang diadakan untuk meningkatkan kinerja, 

KPP Pratama Malang Utara selalu berusaha menciptakan iklim atau suasana kerja 



yang kondusif bagi pegawai yaitu berupa lingkungan kerja yang aman, bersih, dan 

sehat.  Upaya  untuk  meningkatkan  motivasi  dan  kepuasan  pegawai  disediakan 

berbagai fasilitas. 

Berikut  merupakan  hasil  wawancara  kepada  15  pegawai  KPP  Pratama 

mengenai  peningkatan  kinerja,  khususnya  setelah  Kantor  Pajak  mengalami 

refomasi perpajakan:

Tabel 5.18
Hasil Wawancara Kinerja  Pegawai KPP Pratama Malang Utara

Pertanyaan Sangat 
Baik Baik Cukup 

Baik
Kurang 

Baik
Tidak 
Baik

1. Bagaimana menurut anda 
situasi lingkungan kerja di 
KPPP Malang Utara?

1 11 3 - -

2. Bagaimana menurut anda 
tingkat kedisiplinan pegawai di 
lingkungan KPPP Malang 
Utara?

1 13 1 - -

3. Bagaimana hubungan antara 
pimpinan dan bawahan yang 
ada di KPPP Malang Utara?

2 9 3 1 -

4. Bagaimana menurut anda 
tentang pembagian kerja dan 
penempatan kerja di 
lingkungan KPPP Malang 
Utara?

- 9 3 3 -

5. Bagaimana menurut anda 
fasilitas infrastruktur yang 
tersedia di KPPP Malang Utara 
untuk menunjang tugas kerja?

4 5 6 - -

6. Bagaimana kesempatan yang 
diberikan kepada pegawai 
KPPP Malang Utara dalam 
meningkatkan karier?

- 10 5 - -

7. Bagaimana menurut pendapat 
anda motivasi yang telah 
diberikan pimpinan untuk 
peningkatan kerja?

- 4 9 2 -

8. Bagaimana respon pimpinan 
atas ide/gagasan yang 

- 5 7 3 -



disampaikan bawahan?
9. Bagaimana penghargaan yang 

diberikan atas prestasi kerja 
yang telah dihasilkan?

- 2 13 - -

10. Setelah mengalami proses 
merger, bagaimana 
peningkatan kinerja menurut 
anda pada KPPP Malang 
Utara?

5 6 4 - -

Sumber: Data diolah

Tabel 5.19
Persentase Hasil Wawancara Pengukuran Kinerja Pegawai 

KPP Pratama Malang Utara

Pertanyaan Sangat 
Baik Baik Cukup 

Baik
Kurang 

Baik
Tidak 
Baik

Pertanyaan 1 7% 73% 20% 0 0
Pertanyaan 2 7% 86% 7% 0 0
Pertanyaan 3 13% 60% 20% 7% 0
Pertanyaan 4 0 60% 20% 20% 0
Pertanyaan 5 27% 33% 40% 0 0
Pertanyaan 6 0 67% 33% 0 0
Pertanyaan 7 0 27% 60% 13% 0
Pertanyaan 8 0 33% 47% 20% 0
Pertanyaan 9 0 13% 87% 0 0
Pertanyaan 10 33% 40% 27% 0 0
Persentase Total 8,7% 49,2% 36,1% 6% 0
Sumber: Data diolah

Pegawai KPP Pratama Malang Utara mengaku cukup puas berada dalam 

lingkungan kerja di KPP Pratama Malang Utara. Hal ini terlihat pada perolehan 

persentase  untuk  jawaban  ”baik”  yang  diungkapkan  oleh  pegawai.  Kepuasan 

pegawai mendominasi sebesar 49,2% yang menyatakan bahwa sejak Kantor Pajak 

mengalami proses merger, peningkatan kinerja menjadi lebih baik. sebesar 36,1% 

menjawab  cukup  baik,  dan  8,7% jawaban menyatakan  bahwa kinerja  menjadi 

sangat baik. Hanya 6% jawaban mengaku masih kurang dan tidak ada jawaban 

yang menyatakan tidak baik. 



Hal ini didukung dengan baiknya tingkat hubungan antara pimpinan dan 

bawahan karena  komunikasi  yang  terjalin  antara  pimpinan  dan  bawahan lebih 

terbuka dan lugas. Di samping itu, pembagian kerja dan penempatan kerja juga 

sangat  baik  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kondisi  masing-masing  pegawai. 

Seperti misalnya, pada bagian pelayanan umum ditempatkan pegawai yang masih 

muda karena tugasnya yang selalu berhadapan dengan wajib pajak, dituntut untuk 

selalu tampil prima, bersemangat serta efisien dalam melaksanakan tugasnya. 

Kedisiplinan pegawai juga meningkat seiring diterapkannya modernisasi 

perpajakan.  Menurut  pengamatan  peneliti  sebelumnya,  pegawai  banyak  yang 

pulang  sebelum  waktunya  dan  meninggalkan  kantor  untuk  keperluan  pribadi 

setelah  absen.  Tetapi  dengan  pembenahan  kedisiplinan,  pegawai  tidak 

diperbolehkan untuk pulang tanpa ada alasan yang jelas dan meninggalkan tugas 

karena ada cctv di masing-masing ruangan untuk mengawasi kinerja pegawai. 

Pada  penyediaan  fasilitas  infrastruktur  untuk  menunjang  tugas  kerja, 

pegawai  KPP  Pratama  mengaku  sangat  puas.  Penataan  ruang  yang  nyaman 

dengan fasilitas modern untuk pegawai, membuat petugas pajak lebih efisien dan 

efektif dalam menjalankan tugasnya. Motivasi dan respon pimpinan akan gagasan 

yang disampaikan bawahan juga dinilai cukup baik oleh petugas pajak.

Ditinjau dari kepuasan pegawai terhadap lingkungan pekerjaannya secara 

umum  menunjukkan  penilaian  yang  sangat  baik.  Dengan  demikian,  dapat 

disimpulkan  bahwa  kepuasan  pegawai  KPP  Pratama  Malang  Utara  telah 

terpenuhi. Kepuasan kerja yang maksimal akan membantu tercapainya perolehan 



penerimaan pajak yang lebih baik dengan mengandalkan aspek kemampuan SDM 

yang dimiliki oleh KPP Pratama Malang Utara.

5.4    Pembahasan Hasil Analisis

Hasil  analisis  metode  balance  scorecard untuk  menilai  kinerja  KPP 

Pratama Malang Utara secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

dapat dibuktikan dari tercapainya sasaran akhir penerimaan pajak. Sangat tidak 

mungkin  realisasi  penerimaan  target  dapat  tercapai  melebihi  target  yang  telah 

ditetapkan  jika tidak  ditunjang oleh aspek-aspek yang  lain.  Apabila  salah  satu 

aspek memiliki kinerja yang tidak baik, maka sasaran akhir yang telah ditetapkan 

tidak akan tercapai.

Pertumbuhan Wajib Pajak yang baik mengindikasikan bahwa organisasi 

mampu  mempertahankan  dan  meningkatkan  kesadaran  serta  kepercayaan 

masyarakat.  Walaupun tidak  didukung dengan pertumbuhan jumlah  Pengusaha 

Kena Pajak, tetapi hal ini bisa dimaklumi karena bukan hanya faktor internal saja 

yang  berperan  tetapi  juga  faktor  eksternal.  Faktor  eksternal  ini  mempengaruhi 

tumbuhnya  pengusaha-pengusaha  di  wilayah  Malang  Utara,  seperti  kenaikan 

harga, sulitnya ijin usaha, persaingan yang ketat, hingga kurangnya lahan usaha 

pada wilayah Malang Utara membuat sulit munculnya pengusaha-pengusaha baru 

di Malang. Selain itu, pernyataan puas pelanggan juga mendukung peningkatan 

perbaikan kinerja yang dilakukan KPP Pratama.

Keberhasilan KPP Pratama Malang Utara dalam penerimaan pajak tahun 

2007,  dimulai  dari  terselenggaranya  modernisasi  perpajak  dan  pembenahan 



kemampuan  SDM  yang  dimiliki  melalui  program-program  yang  diadakan 

Direktorat  Jenderal  Pajak dalam rangka peningkatan kualitas  perpajakan.  SDM 

yang dimiliki KPP Pratama Malang Utara semakin memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan permasalahan berdasarkan metode-metode terbaru yang diajarkan 

melalui pendidikan dan pelatihan tersebut. Hasil yang diperoleh yaitu terbentuklah 

SDM yang  handal,  yang  mampu  mengelola  sumber  daya  alam lokal  menjadi 

sumber  penerimaan  pajak  bagi  wilayah  Malang  Utara.  Kombinasi  SDM yang 

handal  dengan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  penarikan  pajak, 

merupakan modal utama dan paling dominan untuk memaksa subjek pajak untuk 

melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak. 

Hasil  pengukuran  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengukuran  kinerja 

dengan  balanced scorecard berusaha menyeimbangkan segi keuangan dan non 

keuangan. Dengan memahami berbagai keunggulan balanced scorecard tersebut, 

maka pihak pengambil keputusan dalam organisasi dapat memanfaatkan kerangka 

balanced scorecard untuk meningkatkan kinerja organisasi agar dapat bertumbuh 

dan berkembang dalam lingkungan yang terdesentralisasi (otonomi). 



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Balanced  Scorecard merupakan  sistem  pengukuran  kinerja  yang 

menyertakan  berbagai  ukuran  keuangan  dan  non  keuangan.  Tujuan  dan 

pengukuran dalam balanced scorecard dijabarkan dari visi dan strategi organisasi. 

Pada perkembanganya,  balanced scorecard yang pada awalnya diterapkan pada 

organisasi bisnis, dapat pula diterapkan pada organisasi publik karena berbagai 

kelebihan yang dimiliki balanced scorecard. Karena itu, Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Malang Utara sebagai organisasi sektor publik, juga dapat menggunakan 

balanced scorecard untuk mengukur kinerjanya.

Sebelum  diterapkan  pada  organisasi  publik,  terlebih  dahulu  dilakukan 

konsep modifikasi pada konsep balanced scorecard yang memang pada awalnya 

digunakan untuk organisasi bisnis. Modifikasi tersebut antara lain adalah dalam 

hal misi organisasi sektor publik, sehingga tujuan utama suatu organisasi sektor 

publik adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara efektif 

dan efisien.

Balanced Scorecard meninjau peningkatan kinerja sebuah organisasi dari 

empat perspektif, yaitu pelanggan, keuangan, internal bisnis, serta pertumbuhan 

dan  pembelajaran.  Perspektif  pelanggan  menggambarkan  pelayanan  yang 

berkualitas kepada masyarakat. Perspektif keuangan berkaitan dengan kesesuaian 

realisasi  penerimaan  pajak  dibandingkan  dengan  rencana  penerimaan  pajak. 



Perspektif  proses  internal  menggambarkan  proses-proses  yang  penting  bagi 

organisasi dalam meningkatkan kinerja dan kualitas hidup masyarakat. Perspektif 

pembelajaran  dan  pertumbuhan  menggambarkan  peningkatan  kemampuan  dan 

kompetensi anggota organisasi.

Dari hasil  pengukuran kinerja pada KPP Pratama Malang Utara dengan 

menggunakan pendekatan  balanced scorecard, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

KPP Pratama Malang Utara termasuk dalam kategori baik. Kesimpulan ini dapat 

dilihat dari hasil pengukuran masing-masing perspektif yang banyak mengalami 

peningkatan  dan  dilakukannya  serangkaian  inovasi  dan  program-program baru 

yang bermanfaat, yang ditujukan terutama demi kepuasan pelanggan.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian mengenai pengukuran kinerja menggunakan metode  balanced 

scorecard ini hanya dilakukan pada satu objek penelitian yang dijadikan sebagai 

studi kasus, sehingga keberhasilan yang diraih organisasi tidak bisa dibandingkan 

dengan organisasi lain. Selain itu, perbandingan antara realisasi anggaran dengan 

target yang ditetapkan, hanya menggunakan data keuangan selama dua tahun saja, 

maka tidak dapat diketahui stabilitas pencapaian realisasi penerimaan pajak. 

Penelitian ini tidak semata-mata ditempuh dengan membandingkan antara 

realisasi  dengan  target  yang  ditetapkan.  Pengukuran  kinerja  dengan  balanced 

scorecard  diperluas  dengan  memasukkan  unsur-unsur  penunjang  keberhasilan 

kinerja.  Selain  itu,  modernisasi  perpajakan  yang  penerapannya  baru  saja 



dilakukan,  mempersulit  perolehan  data-data  yang  diperlukan  penulis  dalam 

melakukan analisis. 

6.3 Saran

Berdasarkan  hasil  temuan-temuan  yang  ada  selama  penelitian  yang  berkaitan 

dengan  pengukuran  kinerja  berbasis   balanced  scorecard pada  KPP  Pratama 

Malang Utara, penulis mengajukan beberapa saran sebagai pertimbangan kepada 

pengelola  manajemen  organisasi  sektor  publik  sebagai  berikut:   

1. Walaupun metode  balanced scorecard memiliki banyak kelebihan dan dapat 

digunakan  untuk  organisasi  sektor  publik,  pada  penerapannya  metode  ini  

belum banyak digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik.  

Maka,  perlu  adanya  pengembangan  konsep  dan  aplikasinya  pada  tataran  

praktis sehingga instrumen yang dikembangkan dari konsep ini  akan lebih  

sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik di Indonesia.

2.  Pelaksanaan  modernisasi  perpajakan  yang  telah  dirumuskan  agar  dapat 

dipertahankan  dan  ditingkatkan  terutama  dalam  hal  pelayanan  dan 

transparansi, sehingga dapat menstimuli kesadaran masyarakat akan pajak dan 

dalam jangka panjang dapat terealisasi masyarakat yang sadar pajak.

3. Pihak  manajemen  organisasi  sektor  publik  harus  mengevaluasi  pencapaian 

tolok  ukur  dalam  balanced  scorecard secara  berkala  sehingga  dapat 

memberikan  umpan  balik  demi  terciptanya  perbaikan  secara 

berkesinambungan.



DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2004. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/
26/M.PAN/2/2004. Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas 
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Anonim. 2004. Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 
Pelayanan  Instansi  Pemerintah  (Sesuai  dengan  Keputusan  Menteri 
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:  KEP/25M.PAN/2/2004. 
http://www.google.com  .   Diakses Tanggal 20 Juni.

Anonim.  2005.  Surat  Edaran  No.  SE/15/M.PAN/9/2005.  Tentang  Peningkatan 
Pengawasan  dalam  Upaya  Perbaikan  Pelayanan  Publik. 
http://www.google.com  .   Diakses tanggal 15 Juni 2008.

Anonim. 2007. Surat Edaran Nomor SE 37/PJ/2007. Tentang Percepatan Jangka 
Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak.

Anonim. 2008. Sekilas Modernisasi Perpajakan. http://www.google.com  .   Diakses 
tanggal 06 Juli 2008.

Baharuddin,  Burhanuddin.  2006.  Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik  dengan 
Menggunakan Balanced Scorecard. http://www.google.com  .   Diakses tanggal 
12 Agustus 2008.

Bastian,  Indra.  2006.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Pengantar.  Penerbit 
Erlangga. Jakarta.

Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Penerbit Rineka Cipat. Jakarta.

Darwanto, Herry. 2005. Balanced Scorecard untuk Organisasi Pemerintah. http://
www.google.com  .   Diakses tanggal 09 Juli 2008.

Deputi  Bidang  Polhankam  Bappenas.  2007.  Pelayanan  Publik  di  Era 
Desentralisasi:  Studi  tentang  Variasi  Cakupan  dan  Peranan  Pemerintah 
Daerah dalam Pelayanan Publik.  http://www.google.com  .   Diakses Tanggal 
20 Juni 2008.

Direktorat  Jenderal  Pajak.2008.  Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal  Pajak 
2008-2012. 

Gasperz,  Vincent.  2002.  Sistem  Manajemen  Kinerja  Terintegrasi  Balanced  
Scorecard dengan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah.  PT 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/


Ichsan,  Muhammad.  2008.  Government  Scorecard.  http://www.google.com 
Diakses tanggal 12 Agustus 2008.

Imelda. 2004. Implementasi Balanced Scorecard pada Organisasi Publik.  Jurnal  
Akuntansi & Keuangan Vol. 6 No. 2. Nopember 2004.

Irawati,  Nurul  D.  2005.  Reformasi  Birokrasi  dalam  Pelayanan  Publik. 
http://www.google.com  .   Diakses tanggal 15 Juni 2008.

Kaplan, Robert S., dan David P. Norton. 2000. Balanced Scorecard, Menerapkan 
Strategi menjadi Aksi. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Mardiasmo.  2002.  Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Penerbit  Andi. 
Yogyakarta.

Mardiasmo.  2006.  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui 
Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi 
Pemerintah Vol. 2 No. 1 Mei 2006.

Mulyana, Deddy. 2004.  Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu 
Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 

Nawawi,  Hadari.  2003.  Manajemen  Strategik,  Organisasi  Non  Profit  Bidang 
Pemerintahan. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Nurmanto,  Eddy.2007.  4  (Empat)  Perspektif  dalam  Balanced  Scorecard. 
http://www.google.com     Diakses tanggal 22 Agustus 2008.

Pandiangan,  Liberti.  2008.  Modernisasi  &  Reformasi  Pelayanan  Perpajakan 
Berdasarkan UU Terbaru. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Purnomo,  Pemilu  dan  Bambang  Setiaji.  2005.  Mengukur  Kualitan  Pelayanan 
untuk  Meningkatkan  Kinerja  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Klaten. 
http://www.google.com  .   Diakses tanggal 2 Agustus 2008.

Redaksi  Sinar  Grafika.  2002.  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan. 
Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

Sabeni, Arifin dan Imam Ghozali.  1996.  Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. 
Penerbit BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.

Salusu.  2006.  Pengambilan  Keputusan Stratejik,  untuk  Organisasi  Publik  dan 
Organisasi Nonprofit. PT Grasindo. Jakarta.

Sedarmayanti.  2003.  Kajian  Praktis  Kinerja  Kebijakan  dan  Administrasi 
Pelayanan Publik. Jurnal Wacana Kinerja. Volume 6 Nomor I Maret 2003. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/


Sedarmayanti.  2004.  Good  Governance  (Kepemerintahan  yang  Baik),  Bagian 
Kedua,  Membangun  Sistem  Manajemen  Kinerja  Guna  Meningkatkan  
Produktivitas  Menuju Good Governance. Penerbit Mandar Maju. Bandung.

Siagian, Sondang P. 2005. Manajemen Stratejik. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Solikin  Akhmad.  2006.  Penggabungan  Laporan  Kinerja  dan  Laporan  Kinerja 
Instansi  Pemerintah:  Perkembangan  dan  Permasalahan.  Jurnal  Akuntansi  
Pemerintah Vol. 2 No. 2 November 2006.

Srimindarti,  Ceacilia..  Balanced  Scorecard  sebagai  Alternatif  untuk  Mengukur 
Kinerja.  http://www.stie-stikubank.ac.id/webjurnal.  Diakses tanggal 15 Juni 
2008.

Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono.  2006.  Metode  Penelitian  Pendidikan,  Pendekatan  Kuantitatif,  
Kualitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung. 

Suhendra,  Maman.  2004. Evaluasi  atas Penerapan Balanced Scorecard Sebagai 
Sistem Pengukuran Kinerja Perusahaan: Studi Kasus PT X.  Jurnal Kajian 
Ekonomi dan Keuangan Vol. 8 No. 2 Juni 2004.

Susanto.  2007.  Mengukur  Kinerja  Sektor  Layanan  Publik. 
http://www.google.com  .   Diakses Tanggal 2 Mei  2008 

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2007. Manajemen Publik. PT Grasindo. Jakarta

Tarigan,  Antonius.  2007. Prospek Balanced Scorecard (BS) dalam Pengukuran 
Kinerja Organisasi Publik. Perencanaan Pembangunan Th. XII (2) Januari-
Maret 2007.

Triatmojo.  2007.  Pelayanan  Publik  dan  Konsep  tentang  Kepuasan  Pelanggan. 
http://www.google.com  .   Diakses tanggal 26 Mei 2008.

Wilopo.  2002.  Improvisasi  Manajemen  Strategi  Sektor  Publik.  Jurnal  
Administrasi Negara Volume III No 1 September 2002 – Februari 2003.

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.stie-stikubank.ac.id/webjurnal

	DAFTAR GAMBAR	xiv	
	BAB 	I 		PENDAHULUAN

