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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

       Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan melaksanakan reformasi birokrasi 

yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) dengan melakukan perubahan mendasar terhadap penataan dan 

penajaman fungsi organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan 

menerapkan pengelolaan kinerja, yaitu suatu proses strategis dan terpadu yang 

menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan kinerja Sumber Daya 

Manusia (SDM). Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menetapkan 

penggunaan Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat pengelolaan kinerja di 

lingkungan Kementerian Keuangan, karena penggunaannya yang sederhana dan 

relatif mudah. Penggunaan BSC ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan 

Kementerian Keuangan.     

       Niven (2003, h. 14) mengungkapkan bahwa BSC diperkenalkan pertama kali 

oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1990. Alumnus Harvard University ini 

melakukan riset tentang pengukuran kinerja perusahaan. Kaplan dan Norton 

menemukan fakta bahwa penyebab utama kegagalan organisasi adalah 

ketidakmampuannya dalam menjalankan strateginya (kurang dari 10% organisasi 

yang mampu menjalankan strateginya). Kegagalan dalam menjalankan strategi ini 

disebabkan beberapa hal, yaitu (Niven, h. 11): 
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1. Sedikitnya pegawai yang memahami strategi organisasi (vission barrier). 

Hasil survei membuktikan bahwa hanya 5% dari total pegawai suatu 

organisasi yang mengerti strategi organisasi.  

2. Hanya 25% manajer yang mengaitkan insentif dengan strategi (people 

barrier). Padahal, insentif merupakan salah satu motivator efektif untuk 

mendorong pegawai bekerja sesuai target organisasi. 

3. Para eksekutif (pimpinan yang berwenang mengambil keputusan), lebih 

banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas dan tidak strategis 

(management barrier). Sebanyak 85% pihak eksekutif hanya menggunakan 

waktu kurang dari satu jam dalam satu bulan untuk membicarakan startegi 

organisasi.  

4. Sumber daya yang dimiliki organisasi tidak tepat dialokasikan (resource 

barrier). Hanya 40% organisasi yang mengaitkan anggaran organisasi dengan 

strategi yang dimiliki. 

  

       Berdasarkan hasil penelitian di atas, pada tahun 1990, Kaplan dan Norton 

memperkenalkan konsep BSC sebagai suatu sistem manajemen kinerja yang 

menyeimbangkan kepentingan-kepentingan semua pihak dalam organisasi, untuk 

kemudian dirumuskan sebagai tujuan organisasi. BSC juga merupakan alat 

pengukuran kinerja yang komprehensif dan seimbang, karena mengukur kinerja 

dari sisi keuangan dan sisi non-keuangan, yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

       Pada awalnya, BSC hanya digunakan untuk organisasi profit-oriented/privat, 

namun seiring perkembangannya, Kaplan dan Norton menemukan fakta bahwa 

BSC dapat diimplementasikan oleh organisasi profit-oriented/privat maupun 

organisasi non profit-oriented/publik (Niven 2003, h. 14). Organisasi non profit-

oriented/publik yang mengimplementasikan BSC dapat melakukan beberapa 

penyesuaian melalui penggunaan perspektif BSC baik dari segi jumlah maupun 

jenis perspektif. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam 

merefleksikan strateginya secara lebih baik (Niven 2003, h. 157).  
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       Sejak ditetapkannya BSC sebagai alat dalam pengelolaan kinerja 

Kementerian Keuangan, pembangunan dan pengembangan BSC di Kementerian 

Keuangan terus giat dilakukan. Penerapan BSC Kementerian Keuangan harus 

diturunkan (cascaded) ke seluruh unit organisasi yang ada di bawahnya. 

Pengelolaan kinerja berbasis BSC di Kementerian Keuangan dibagi ke dalam 6 

(enam) level, yaitu: 

a. Kemenkeu-Wide : level Kementerian (personal scorecard Menteri   

Keuangan) 

b. Kemenkeu-One : level Unit Eselon I (personal scorecard Pimpinan Unit 

Eselon I) 

c. Kemenkeu-Two : level Unit Eselon II (personal scorecard Pimpinan Unit 

Eselon II) 

d. Kemenkeu-Three : level Unit Eselon III (personal scorecard Pimpinan Unit 

Eselon III) 

e. Kemenkeu-Four : level Unit Eselon IV (personal scorecard Pimpinan Unit 

Eselon IV) 

f. Kemenkeu-Five : level Pelaksana (personal scorecard untuk Tenaga 

Pengkaji, Pejabat Fungsional dan Pelaksana) 

       Proses cascading sampai dengan level paling bawah dilaksanakan secara 

bertahap, hingga pada tahun 2011 pembangunan BSC telah sampai pada level 

Kemenkeu-Five yang berjumlah lebih dari 60.000 orang. Pelaksanaan proses 

cascading hingga level Kemenkeu-Five ini diharapkan dapat mewujudkan 

pegawai yang kompeten, memiliki motivasi tinggi dan dapat memberi kontribusi 

maksimal kepada unit kerja mengingat alokasi anggaran belanja pegawai 
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merupakan alokasi anggaran terbesar dan mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun dalam RAPBN. Peningkatan alokasi ini dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Belanja Pemerintah Pusat, 2009-2013 

(miliar rupiah) 
 

URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013 

LKPP LKPP LKPP APBN-P APBN 

1 Belanja Pegawai 127.669,7 148.078,1 175.737,9 212.255,1 241.606,3 

2 Belanja Barang 80.667,9 97.596,8 124.639,5 162.012,3 200.735,2 

3 Belanja Modal 75.870,8 80.287,1 117.854,5 176.051,4 184.363,5 

4 Pembayaran Bunga Utang 93.782,1 88.383,3 93.262,0 117.785,4 113.243,8 

 a. Utang Dalam Negeri 63.755,9 61.480,6 66.824,9 84.749,3 80.703,3 

 b. Utang Luar Negeri 30.026,2 26.902,7 26.437,1 33.036,1 32.540,5 

5 Subsidi 138.082,2 192.707,0 295.358,2 245.076,3 317.218,6 

 a. Energi 94.585,9 139.952,9 255.608,8 202.353,2 274.743,0 

 b. Non Energi 43.496,3 52.754,1 39.749,4 42.723,1 42.475,6 

6 Belanja Hibah - 70,0 300,1 1.790,9 3.621,3 

7 Bantuan Sosial 73.813,6 68.611,1 71.104,3 86.028,0 73.608,8 

 a. Dana Penanggulangan Bencana 

Alam 

2.223,6 2.681,0 3.978,3 4.000,0 4.000,0 

 b. Bantuan melalui K/L 71.590,0 65.930,1 67.126,0 82.028,0 69.608,8 

8 Belanja Lain-Lain 38.926,2 21.673,0 5.465,4 68.535,0 19.983,4 

Jumlah 628.812,4 697.406,4 883.722,0 1.069.534,4 1.154.380,9 

Sumber: Data Pokok APBN 2007-2013 

       Penerapan BSC hingga level individu ini mengharuskan setiap pegawai di 

lingkungan Kementerian Keuangan menandatangani kontrak kinerja, yaitu suatu 

dokumen kesepakatan kinerja dan target antara atasan dan bawahan yang harus 

dicapai pada akhir tahun kontrak. Dokumen ini merupakan wujud transparansi 

kinerja pegawai Kementerian Keuangan kepada publik. Penetapan kontrak kinerja 

bagi setiap pegawai mengharuskan para pegawai memahami kontribusi kinerja 

terhadap keberhasilan pencapaian sasaran organisasi. Selain itu, kontrak kinerja 

ini digunakan untuk mendapatkan insentif sesuai dengan capaian kinerja. 

Implementasi BSC di lingkungan Kementerian Keuangan ini didukung oleh 

aplikasi e-performance yang dikembangkan secara in-house yang wajib 

digunakan untuk mengisi capaian kinerja. 

       Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi di bawah 

Kementerian Keuangan turut mengembangkan BSC sebagai alat pengelolaan 
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kinerjanya. DJP sebagai unit Eselon I memulai penggunaan BSC pada tahun 

2008. Pada akhir tahun 2011, pengelolaan kinerja berbasis BSC di DJP telah 

diterapkan hingga level Kemenkeu-Five yang meliputi 49 pejabat Eselon II, 573 

pejabat Eselon III, 4.049 pejabat Eselon IV dan 32.471 pegawai. Pengembangan 

BSC pada DJP dapat dilihat pada gambar 1.1.  

Gambar 1.1 

Perkembangan BSC pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

 

Sumber: Renstra DJP Tahun 2012-2014      
   

       Implementasi BSC hingga level Kemenkeu-Five ini diharapkan dapat 

memotivasi para pegawai DJP dalam menghimpun pajak sebagai sumber utama 

penerimaan negara, terutama pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. 

KPP Pratama merupakan unit terkecil dari DJP yang bertugas untuk menghimpun 

pajak di setiap daerah yang target penerimaannya telah ditetapkan setiap awal 

tahun. Realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2013 menunjukkan nilai 

55,90% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari KPP 

Pratama sebagai unit level Kemenkeu-Three masih belum maksimal. Oleh karena 

2007

Penyusunan Renstra
DJP, Output:

1. Visi, Misi, dan Nilai

2. Tujuan

3. Sasaran

4. Strategi

2008

1. Pemanfaatan BSC 
dalam penyusunan
Renstra DJP;

2. KEP-111/PJ/2008
tentang Rencana 
Strategis DJP 2008-2012

Jumlah SS   = 21

Jumlah IKU = 41

2009

1. Penyempurnaan
Berdasarkan
Evaluasi;

2. Cascading Eselon
II;

3. KEP-76/PJ/2009

Jumlah SS   = 21

Jumlah IKU = 38

2010

1. Refinement berdasarkan
Kemenkeu-Wide;

2. Cascading Eselon III & 
IV

3. Pliot Project Individual 
Scorecard

Jumlah SS   = 15

Jumlah IKU = 29

2011

1. Refinement berdasarkan
Kemenkeu-Wide;

2. Cascading Kemenkeu-
Five

3. Kontrak Kinerja Hingga 
Pelaksana

4. KMK-454/KMK.01/2011

Jumlah SS   = 15

Jumlah IKU = 27  

2012

1. Refinement berdasarkan Kemenkeu-
Wide;

2. Implementasi  KMK 454/KMK.01/2011

3. Exercise capaian IKU tahun 2011  
hingga pelaksana

4. Aplikasi Pengelolaan Kinerja e-
performance

5. KEP-334/PJ/2012 tentang Rencana 
Strategis DJP 2012-2014

Jumlah SS   = 16

Jumlah IKU = 31  

2013

1. Refinement berdasarkan
Kemenkeu-Wide;

2. Implementasi  KMK 454/ 
KMK.01/2011

3. Penghitungan CKP dan NP bagi 
semua pegawai;

4. Implementasi KEP-334/PJ/ 
2012 tentang Renstra DJP 2012-
2014

Jumlah SS   = 11

Jumlah IKU = 25 
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itu, peneliti akan meneliti tentang implementasi BSC dari level Kemenkeu-Three 

hingga level Kemenkeu-Five di KPP Pratama.  

       Peneliti mengambil obyek Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu yaitu 

salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III 

sebagai obyek penelitian. KPP Pratama Batu merupakan unit Eselon III yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan memulai pengelolaan kinerja berbasis 

BSC pada tahun 2010. Pada akhir tahun 2011, pengelolaan kinerja berbasis BSC 

di KPP Pratama Batu telah diterapkan sampai level Kemenkeu-Five yang 

berjumlah 66 orang. Menurut Salasa (2011: 4) menggerakkan perubahan pada 

setiap ndividu dalam jumlah yang relatif banyak bukan pekerjaan mudah. 

Sebelum melakukan perubahan, harus ditumbuhkan awareness dari seluruh 

pegawai. Pemahaman tentang BSC harus mampu ditanamkan pada semua 

pegawai dengan jenjang pendidikan yang beragam. Faktanya ssebagian besar 

tingkat pendidikan pegawai KPP Pratama Batu berada di bawah Strata-1 dan 

Strata-2. Di kalangan dunia akademik, BSC dipelajari pada level mahasiswa 

Strata-1 dan mahasiswa program pasca sarjana. Sosialisasi tentang manfaat 

pengelolaan kinerja individu juga harus didukung dan dilaksanakan tidak hanya 

oleh Kepala Unit, namun oleh seluruh elemen KPP Pratama Batu.        

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Analisis Implementasi Pengelolaan Kinerja Berbasis Balanced 

Scorecard (BSC) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengembangan dan implementasi pengelolaan kinerja 

berbasis BSC pada KPP Pratama Batu dari level Kemenkeu-Three hingga 

level Kemenkeu-Five?  

2. Seberapa jauh ketercapaian kinerja KPP Pratama Batu jika diukur dengan 

BSC? 

3. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam implementasi BSC pada KPP 

Pratama Batu? 

 

1.3 Batasan Masalah 

       Pada tahun 2013 terjadi penyempurnaan (refinement) atas peta strategi  

Kementerian Keuangan, sehingga unit level di bawahnya turut melakukan 

penyempurnaan (refinement) atas peta strategi yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

peneliti akan meneliti implementasi BSC pada KPP Pratama Batu dari level 

Kemenkeu-Three hingga level Kemenkeu-Five di tahun 2013. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis implementasi pengelolaan kinerja berbasis BSC pada KPP 

Pratama Batu.  

2. Mengetahui ketercapaian kinerja KPP Pratama Batu dengan menggunakan 

BSC. 
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3. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan 

kinerja berbasis BSC pada KPP Pratama Batu. 

       Selain tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan literatur bagi 

mahasiswa dan para akademisi yang mendalami konsep pengukuran kinerja 

organisasi pemerintahan dengan menggunakan metode pengukuran Balanced 

Scorecard di ilmu Akuntansi Manajemen dalam bidang Sektor Publik. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi saran bagi Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Batu untuk memaksimalkan implementasi BSC sebagai alat 

dalam pengelolaan kinerja. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

       Karya akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab 1  Pendahuluan  

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan.  
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Bab 2   Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai teori yang dijadikan dasar penelitian. 

Dalam penulisan karya akhir ini digunakan teori-teori yang berkaitan 

dengan Balanced Scorecard  (BSC). 

Bab 3   Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas tentang jenis dan metode penelitian, obyek 

penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data. 

Bab 4  Analisis dan Pembahasan  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis hasil penelitian dari 

informasi yang telah didapat tentang implementasi Balanced 

Scorecard (BSC) di KPP Pratama Batu. 

Bab 5   Kesimpulan  

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan yang dapat diambil 

berdasarkan hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran yang 

dianggap perlu sebagai pertimbangan yang diharapkan berguna bagi 

pihak terkait. 

 


