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ABSTRAKSI 
 

EVALUASI KINERJA ORGANISASI DENGAN PENDEKATAN 
BALANCED SCORECARD PADA 

PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG MALANG 
 

Oleh: Aditya Pratama 
Dosen Pembimbing: Dr. Mintarti Rahayu, SE, MS. 

 
PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang sebagai instansi yang berperan 

dalam penyaluran Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) harus 
memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dengan  mengedepankan Visi 
PT Taspen (Persero) yaitu “Menjadikan Taspen sebagai Pengelola dana 
pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya, bersih, sehat, 
dan benar dengan pelayanan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat 
tempat dan tepat administrasi”. PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 
berusaha memberikan layanan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang 
telah ditetapkan PT Taspen (Persero) Indonesia untuk menciptakan kepuasan 
kepada masyarakat dan para Peserta Taspen. 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang terus melakukan upaya perbaikan 
dalam langkah evaluasi kinerja dan perencanaan strategi. Salah satu metode yang 
dapat digunakan dalam evaluasi kinerja perusahaan adalah Balanced Scorecard. 
Balanced Scorecard adalah suatu alat pengukuran kinerja perusahaan yang 
komprehensif, koheren, seimbang dan terukur. Selain sebagai alat evaluasi 
kinerja, Balanced Scorecard telah dikembangkan menjadi suatu Sistem 
Manajemen Strategi. Dalam penerapannya pada organisasi publik, Balanced 
Scorecard membutuhkan penyesuaian terhadap empat perspektifnya. Empat 
perspektif tersebut adalah: Keuangan, Pelanggan, Proses Bisnis Internal, dan 
Employee and Organization Capacity. Hasil penilaian dengan pendekatan 
Balanced Scorecard, diharapkan mampu memberikan informasi-informasi penting 
untuk membuat kinerja organisasi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 
menjadi semakin baik. 

Dengan pendekatan Balanced Scorecard, hasil evaluasi kinerja pada PT 
Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang Periode Desember 2008-Februari 2009 
memperoleh nilai kinerja sebesar 3,95 dengan kriteria kinerja BAIK. Hasil kinerja 
ini menunjukkan bahwa kinerja yang ada telah seimbang. Keseimbangan tersebut 
dapat dilihat dari keseimbangan penilaian seluruh perspektif, dan keseimbangan 
nilai antar perspektif. 
 
Kata kunci :  PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang, Evaluasi Kinerja, 

Balanced Scorecard, Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, 
Perspektif Proses Bisnis Internal, dan Perspektif Employee and 
Organization Capacity. 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di era globalisasi tingkat persaingan semakin ketat, setiap perusahaan 

semakin dihadapkan pada kelangkaan dalam pengadaan, penguasan, dan 

pemilikan sumber-sumber daya sehingga tidak ada alasan untuk membenarkan 

terjadinya inefisiensi (Siagian, 1999: 20). Disamping itu, pimpinan perusahaan 

perlu mengevaluasi fungsi-fungsi dalam organisasi untuk menentukan apakah 

perusahaan sudah mencapai tujuan organisasi secara efisien dan untuk mengenali 

tanda-tanda bahaya (Hamilton, 1986: 13). Oleh karena itu organisasi perlu 

melakukan evaluasi atau pengukuran kinerja. 

Perubahan dinamis kondisi ekonomi dan sosial kerena pengaruh globalisasi 

telah mengubah perilaku dan sikap pelanggan. Dengan semakin banyak pilihan 

produk dan jasa di pasar, ekspektasi pelanggan menjadi lebih besar dari 

sebelumnya. Saat ini pelanggan mengharapkan produk atau jasa berkualitas tinggi 

dengan harga yang terjangkau, sehingga telah menjadi kewajaran dan persyaratan 

umum bagi para pelaku bisnis untuk memberikan produk-produk terbaik dengan 

harga terjangkau namun tetap mampu menghasilkan keuntungan tinggi bagi 

bisnisnya tersebut. 

Perusahaan harus mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan strategi yang 

telah direncanakan oleh jajaran manajer. Pengukuran kinerja perusahaan 

merupakan suatu usaha memetakan strategi kedalam suatu target tertentu, 

sehingga tingkat pencapaian strategi perusahaan dapat diketahui. Pengukuran 

kinerja juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis typical 



 

deficiencies yang menyebabkan tidak memadainya kinerja perusahaan, sehingga 

dapat dicari rekomendasi penyelesaiannya. 

Pengukuran kinerja pada umumnya dititik beratkan pada hasil akhir yaitu 

aspek keuangan, tentu saja ini belum cukup apabila diterapkan pada abad 

informasi dan komunikasi saat ini karena pengukuran kinerja yang seperti itu 

hanya akan menghasilkan laba maksimal dalam jangka pendek. Melihat kenyataan 

ini, perusahaan membutuhkan tolok ukur baru yang lebih baik dalam penilaian 

kinerja yang nantinya mampu menunjukkan arah perusahaan untuk menciptakan 

nilai keuangan jangka panjang sebagai tujuan perusahaan. 

Untuk mengatasi kelemahan sistem pengukuran kinerja perusahaan yang 

berfokus pada aspek keuangan, maka diciptakanlah model pengukuran kinerja 

dengan pendekatan Balanced Scorecard. Dengan menambahkan ukuran kinerja 

non keuangan seperti pengukuran kepuasan pelanggan, produktifitas dalam proses 

bisnis internal ,dan proses pembelajaran dan pertumbuhan, yang lebih bersifat 

intangible pihak manajemen dimotivasi untuk memperhatikan dan melaksanakan 

usaha-usaha yang memacu penciptaan nilai keuangan jangka panjang sebagai 

tujuan perusahaan. Selain itu Balanced Scorecard dapat menerjemahkan misi dan 

strategi perusahaan kedalam seperangkat ukuran menyeluruh yang memberi 

kerangka kerja bagi manajemen, selain tetap memberi tekanan pada pencapaian 

tujuan keuangan. 

Balanced Scorecard menjadikan sistem manajemen kontemporer memiliki 

karakteristik yang tidak dimiliki oleh sistem manajemen tradisional. Karakteristik 

tersebut yaitu keterukuran dan keseimbangan. Balanced Scorecard sebagai inti 

sistem manajemen strategik mempunyai keunggulan yaitu memotivasi para 



 

karyawan untuk berpikir dan bertindak strategik dalam membawa perusahaan 

menuju masa depan, menghasilkan total business plan yang komprehensif dan 

koheren, serta menghasilkan sasaran-sasaran strategik dalam tolok ukur yang 

dapat dinilai. Balanced Scorecard dapat digunakan dalam setiap tahap sistem 

manajemen strategik mulai dari tahap perumusan masalah sampai dengan tahap 

pemantauan atau kontrol. 

PT Taspen (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

BUMN merupakan suatu lembaga pendukung perekonomian Indonesia yang 

dibentuk dalam rangka mengelola kekayaan negara dan memupuk permodalan 

nasional yang mampu menopang pendapatan negara. BUMN mempunyai fungsi 

dan tugas yang berat. Di suatu sisi BUMN harus mampu beroperasi sesuai dengan 

prinsip-prinsip bisnis, sedangkan di sisi lain BUMN juga dituntut untuk  

senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada seluruh lapisan 

masyarakat. 

BUMN yang mempunyai misi sebagai public service sekaligus mencari 

keuntungan harus senantiasa melakukan langkah-langkah strategik seperti analisis 

lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi serta evaluasi dan kontrol 

untuk memperbaiki suatu sistem pelayanan. BUMN harus melakukan penyesuaian 

dalam menyusun strategi pengembangan organisasi. Strategi ini harus sejalan 

dengan prinsip-prinsip bisnis modern, namun tetap dapat mempertahankan 

hakekat eksistensi BUMN, yaitu sebagai milik publik dan bangsa Indonesia yang 

berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat. 



 

  Menurut Rohm (2001), alasan organisasi publik seperti PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang perlu menerapkan langkah evaluasi dengan 

pendekatan Balanced Scorecard adalah: 

1. Menyatukan visi, misi, strategi, cara kerja, dan kinerja pegawai. 

2. Menetapkan prioritas kerja. 

3. Menunjukkan nilai-nilai yang ada dalam program pada masyarakat. 

4. Mengembangkan pengukuran kinerja yang bermakna. 

5. Menghubungkan misi dan strategi dengan anggaran yang tersedia. 

6. Meningkatkan kordinasi antar bagian agar lebih efisien. 

Penggunaan Balanced scorecard sebagai sistem manajemen strategis 

untuk mengelola strategi jangka penjang tentunya juga harus dibangun dengan 

benar sesuai konsep manajemen strategi, dimana key succes factor yang diperoleh 

dari penjabaran visi dan misi, peta strategi perusahaan, serta tolok ukur untuk 

mengukur keberhasilan strategi harus benar-benar diketahui agar hasil penilaian 

dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard menjadi lebih akurat dan 

terukur sehingga mampu memberikan informasi yang benar bagi organisasi atau 

perusahaan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk dari penjabaran visi, misi, dan tujuan strategik PT 

Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang dalam Key Success Factor dan 

tolok ukur keberhasilan masing-masing perspektif penilaian? 



 

2. Bagaimana bentuk dari penjabaran Key Success Factor keempat perspektif 

balanced scorecard dalam matriks peta strategi PT Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Malang? 

3. Bagaimanakah penilaian kinerja PT Taspen (Persero) berdasarkan 

perspektif Keuangan, Pelanggan, Proses Bisnis Internal serta perspektif 

Employee and Organizational Capacity dalam Balanced Scorecard? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk dari penjabaran visi, misi, dan strategi PT 

Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang menjadi Key Success Factor dan 

tolok ukur keberhasilan masing-masing perspektif penilaian. 

2. Untuk mengetahui bentuk dari penjabaran Key Success Factor keempat 

perspektif balanced scorecard dalam matriks peta strategi PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang. 

3. Mengetahui hasil penilaian kinerja PT Taspen (Persero) berdasarkan 

perspektif Keuangan, Pelanggan, Proses Bisnis Internal serta perspektif 

Employee and Organizational Capacity dalam Balanced Scorecard. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Sebagai informasi tambahan bagi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Malang dalam evaluasi kinerja organisasi. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

bahan referensi untuk penelitian yang akan datang. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Strategi 

Pada awalnya, Istilah strategi berasal dari kata stratos (pasukan) & agein 

(memimpin) yang digunakan untuk menggambarkan seni perang klasik, 

khususnya perencanaan gerakan pasukan, kavaleri, kapal, dan sebagainya untuk 

menuju posisi yang layak dan memenangkan perang. 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, strategi merupakan pola tindakan 

utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi, dimana 

tindakan tersebut bersifat incremental dan terus menerus, serta dilakukan berdasa 

sudut pandang tentang apa yang diharapkan para stakeholder di masa depan. 

Strategi merupakan Penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah 

perusahaan, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan itu. (Alfred Chandler., 1962) 

Sehingga Strategi dapat dirumuskan sebagai “Pemaduan tema pokok yang 

memberikan koherensi serta arah tindakan dan keputusan suatu organisasi”. 

Keputusan strategi memiliki karakteristik yaitu penting dan Tidak mudah diganti 

serta melibatkan komitmen atas sumber daya dalam waktu tertentu. 

Manajemen strategi merupakan bidang keilmuan yang tumbuh dan 

berkembang seiring perkembangan organisasi. Semakin banyak tantangan yang 

dihadapi oleh organisasi, semakin cepat perkembangan strategi untuk menghadapi 

tantangan tersebut. Keberhasilan dan kesuksesan sebuah organisasi tidak terlepas 

dari kemampuan melihat adanya kekuatan dan  kelemahan yang dimiliki serta 



 

peluang dan ancaman yang dihadapi. Elemen yang menyebabkan kesuksesan itu 

adalah strategi yang direncanakan dengan baik dan dijalankan secara efektif.  

Seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin tinggi pula tingkat 

persaingan di seluruh aspek kehidupan. Begitu pula yang terjadi di antara 

perusahaan atau organisasi dalam suatu lingkungan. Masing-masing perusahaan 

atau organisasi harus menetapkan strategi yang tepat jika ingin terus bertahan. 

Keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan atau organisasi dapat 

ditentukan dari strategi yang diterapkan. Strategi harus mampu memberikan 

gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang perlu dan akan dilakukan oleh 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

Wheelen dan Hunger (2003 : 4) mendefinisikan manajemen strategi sebagai 

berikut: 

“Serangkaian  keputusan dan tindakan manajemen yang menentukan 
kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategis 
meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan 
strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, 
dan evaluasi serta pengendalian strategi. Manajemen strategis 
menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman 
lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan organisasi”. 
 
Uraian diatas menerangkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu 

kerangka rencana yang bersifat komprehensif, sistematis dan terintegrasi dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Pendapat lain tentang manajemen strategi 

dikemukakan oleh David (2006: 5) sebagai : “Seni dan ilmu untuk memformulasi, 

mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang 

memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya”. 



 

 Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

strategi adalah satu kesatuan rencana organisasi yang saling terkait dan 

berkelanjutan untuk jangka panjang dan diimplementasikan pada jangka pendek 

untuk mencapai tujuan. Penentuan strategi didasarakan dari analisis  lingkungan, 

baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Strategi dirumuskan 

dengan berbagai cara dan metode yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi 

dan selalu dievaluasi pada setiap periode. Sehingga Manajemen strategi 

bermanfaat dan memegang peranan penting dalam menghasilkan : 

1. Menentukan batasan usaha/bisnis yang akan dilakukan 

2. Membantu proses identifikasi, pemilihan prioritas dan eksploitasi 

kesempatan 

3. Memberi kerangka kerja untuk meningkatkan koordinasi dan pengendalian 

4. Mengarahkan dan membentuk kultur perusahaan 

5. Menjaga kebijakan yang taat asas dan sesuai 

6. Mengintegrasikan perilaku individu ke dalam perilaku kolektif 

7. Meminimalkan implikasi akibat adanya perubahan kondisi 

8. Menciptakan kerangka kerja dalam komunikasi internal 

9. Memberikan kedisiplinan dan formalitas manajemen 

 
2.1.2 Proses Manajemen Strategi 

 Proses manajemen strategi merupakan kerangka kerja bagi para manajer 

untuk dapat menangani berbagai masalah utama organisasi, mengidentifikasi 

peluang baru dengan lebih mudah dan memperkirakan kekuatan yang dapat 

digunakan serta kelemahan maupun ancaman yang harus diperbaiki dan 

diantisipasi. 



 

 Langkah-langkah dalam manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger 

(2003 : 1) adalah: 

1. Analisis Lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. 

2. Merumuskan strategi yang terdiri dari penentuan visi, misi, tujuan, strategi, 

dan kebijakan organisasi. 

3. Implementasi strategi yang terdiri dari penentuan program, anggaran, dan 

prosedur pelaksanaan, 

4. Evaluasi dan Kontrol yang dilakukan untuk menilai kinerja organisasi. 

 
Gambar 2.1 

Proses Manajemen Strategi Wheelen-Hunger 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Wheelen dan Hunger: Manajemen Strategis, 2003:1 

 



 

 Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa proses manajemen strategi 

terdiri dari empat tahap dimulai dari analisis lingkungan, formulasi strategi, 

implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tahap-tahap tersebut saling terkait 

antara yang satu dengan yang lainnya, perubahan satu komponen dalam proses  

manajemen strategi tersebut akan memberi pengaruh terhadap komponen yang 

lainnya dan suatu evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan strategi 

yang telah dilakukan oleh organisasi. 

 Misi adalah penjabaran dari visi organisasi yang berisi tentang tujuan atau 

alasan mengapa suatu organisasi dijalankan. Tujuan adalah hasil akhir dari 

aktifitas perencanaan yang merumuskan apa yang akan diselesaikan, kapan 

diselesaikan, dan bagaimana mengukur penyelesaiannya. Strategi adalah langkah-

langkah atau tindakan yang diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan 

(Wheelen dan Hunger 2005: 13-17) 

 
2.1.3 Kinerja Perusahaan 

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan pada dasarnya merupakan cermin atas hasil kegiatan 

dan kondisi yang ada disebuah perusahaan, hasil kegiatan dari perusahaan ini akan 

dianalisis, dimana hasil dari analisis tersebut akan dapat memperlihatkan kondisi 

manajemen perusahaan selama periode dilakukannya analisis akan kinerja. 

Kinerja juga merupakan suatu tingkat dimana para individu dan organisasi dalam 

suatu perusahaan berusaha untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. 

Anthony dkk, ( 1995:6 ) dalam buku Soni Yuwono,dkk (2003)menyatakan bahwa 

efektifitas suatu organisasi berkaitan dengan kemampuan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan, sedangkan efisiensi menggambarkan beberapa masukan yang 



 

diperlukan untuk menghasilkan suatu unit keluaran. Dengan demikian pengertian 

kinerja perusahaan merupakan hasil dari berbagai keputusan manajemen yang 

terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien sesuai 

dengan yang diinginkan pelanggan. 

 
2.1.3.2 Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Perusahaan sebagai suatu organisasi pasti mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai di masa yang akan datang. Penilaian tentang apakah tujuan yang telah 

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, tidaklah mudah untuk dilakukan karena 

berkaitan dengan pertimbangan terhadap aspek manajemen dan lingkungannya. 

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu tujuan atau rencana yang telah 

ditetapkan telah dilaksanakan dalam kegiatan operasi perusahaan adalah dengan 

mengukur kinerja perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja merupakan tindakan 

pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang 

ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan balik 

yang akan memberi informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik 

dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas 

perencanaan dan pengendalian. 

Menurut Horngren (1995 : 802) informasi-informasi yang digunakan sebagai 

dasar pengukuran kinerja bisa merupakan informasi keuangan maupun non 

keuangan dan dapat juga berdasarkan pengukuran intern dan ekstern, tipe 

informasi keuangan intern antara lain pendapatan operasi, penjualan dan total 

aktiva. Sedangkan informasi keuangan ekstern antara lain harga saham. Contoh 

informasi non keuangan adalah kepuasan pelanggan atas pelayanan perusahaan, 

jumlah transaksi dan sebagainya. 



 

Pada proses manajemen strategi yang digambarkan oleh Wheelen-Hunger 

(2003:1), evaluasi berada pada urutan terakhir. Proses pengendalian 

membandingkan kinerja dengan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan 

balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil yang telah 

dicapai (Wheelen dan Hunger, 2003:384).  

Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan manusia dalam 

mencapai tujuan organisasi. Mulyadi (2001: 415) mendefinisikan pengukuran 

kinerja sebagai penentu secara periodik operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi, dan pekerja berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh 

sumber daya manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian 

atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam 

sebuah organisasi. 

Dalam manajemen modern, pengukuran terhadap fakta-fakta akan 

menghasilkan data yang dapat dianalisis sehingga memberikan informasi yang 

akurat dan berguna bagi para manajer dalam pengambilan keputusan (Gaspersz, 

2005: 68).  

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu 

organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan 

input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya (Atmoko, 

2005:4). 

Proses evaluasi menurut Wheelen dan Hunger (2003:385), terdiri dari: 

1. Menentukan apa yang akan diukur. 

2. Menetapkan standar kinerja. 



 

3. Mengukur kinerja aktual. 

4. Membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja. 

5. Mengambil tindakan perbaikan. 

Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna 

untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para 

birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah 

agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun 

perbaikan dalam pelayanan publik. 

 
2.1.4 Balanced Scorecard 

2.1.4.1 Kelahiran Konsep BSC 

 Pada awal kemunculannya BSC bukan merupakan sesuatu yang baru, ide 

BSC untuk memfasilitasi organisasi agar mencurahkan perhatiannya atas 

kapabilitas aktiva tak berwujud, banyak mendapat sambutan dari pemerhati dan 

praktisi organisasi. 

 Ide tentang Balanced Scorecard pertama kali dipublikasikan dalam artikel 

Robert S. Kaplan dan David P. Norton di Harvard Business Review tahun 1992 

dalam sebuah artikel berjudul ”Balanced Scorecard – Measures that Drive 

Performance”. Artikel tersebut merupakan laporan dari serangkaian riset dan 

eksperimen terhadap beberapa perusahaan di Amerika serta diskusi rutin dua 

bulanan dengan wakil dari berbagai bidang perusahaan sepanjang tahun itu untuk 

mengembangkan suatu model pengukuran kinerja yang memungkinkan para 

eksekutif memandang perusahaan dari berbagai perspektif secara simultan. 

 Scorecard terdiri atas tolok ukur keuangan yang menunjukkan hasil dari 

tindakan yang diambil sebagaimana ditunjukkan pada tiga perspektif tolok ukur 



 

operasional lainnya; kepuasan pelanggan, proses internal, dan kemampuan 

berorganisasi untuk belajar dan melakukan perbaikan. 

 Merumuskan suatu BSC harus dimulai dari penerjemahan strategi dan misi 

perusahaan ke dalam sasaran dan tolok ukur yang spesifik. Para manajer 

kemudian terus merunuti tolok ukur tersebut untuk mencapai sasaran mereka. 

 Dalam perkembangannya, BSC kemudian dikembangkan untuk 

menghubungkan tolok ukur bisnis dengan strategi perusahaan. Norton dan Kaplan 

menjelaskan pentingnya memilih tolok ukur berdasarkan keberhasilan strategis 

dalam artikel kedua Harvard Business Review, ”Putting the Balanced Scorecard to 

Work” (September-Oktober 1993). Dalam artikel ini Kapalan-Norton 

menunjukkan bagaimana beberapa perusahaan menggunakan BSC. Pengukuran 

yang efektif harus merupakan bagian yang integral dari proses manajemen. 

 BSC merupakan sistem manajemen yang dapat memotivasi berbagai 

temuan perbaikan pada area-area seperti; produk, proses pelanggan dan 

pengembangan produk. Beberapa perusahaan seperti: Rockwater, Apple 

Computer, dan advanced Micro Devices mengilustrasikan bagaimana scorecard 

mengkombinasikan pengukuran dan manajemen di beberapa perusahaan yang 

berbeda. Dari pengalaman perusahaan-perusahaan tersebut Kaplan dan Norton 

akhirnya menyimpulkan bahwa BSC akan paling sukses ketika digunakan untuk 

mendorong proses perubahan. 

 Mulai pertengahan tahun 1993, perusahaan konsultan yang dipimpin oleh 

David P. Norton, Rennaisance Solution Inc., menerapkan Balanced Scorecard 

sebagai sarana untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi di 

berbagai perusahaan kliennya. Sejak saat itu, BSC tidak saja digunakan sebagai 



 

sistem pengukuran kinerja namun berkembang lebih jauh sebagai sistem 

manajemen strategis. Keberhasilan pemanfaatan BSC tersebut dilaporkan dalam 

sebuah artikel di Harvard Business Review (Januari-Februari 1996) dengan judul: 

”Using Balanced Scorecard as a Strategic Management System”. Dimana artikel 

ini menjelaskan bagaimana suatu perusahaan harus berkompetisi dalam era 

informasi sekarang ini dengan meningkatkan kemampuannya dalam 

mengeksploitasi intangible assets, lebih baik dari sekadar mengelola tangible 

assets-nya. 

 Balanced Scorecard mendidik manajemen dan organisasi pada umumnya 

untuk memandang perusahaan dari kurang lebih empat perspektif: keuanagn, 

pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan, serta proses bisnis internal, yang 

menghubungkan pengendalian operasional jangka pendek ke dalam visi dan 

strategi bisnis jangka panjang (lihat Gambar 2.2) 

 
Gambar 2.2 

Balanced Scorecard Menerjemahkan 
Visi dan Strategi Perusahaan ke dalam Empat Perspektif 

yang Saling Terhubung 
 

 



 

 Selanjutnya manajemen didorong untuk memfokuskan diri pada rasio-rasio 

kunci yang kritis dan strategi melalui stretch target yang ditetapkan bersama. 

alam pandangan BSC, Suatu operasi harian dengan pengaruh yang signifikan 

bagi kelangsungan hidup masa depan, dianggap strategis sehingga perlu mendapat 

perhatian dan pengamatan yang serius sepanjang waktu. Rasio-rasio kunci itulah 

yang kemudian menjadi unuk ketika BSC membuat ”menu” berupa Scorecard 

untuk menggabungkan antara tolok ukur rasio kunci keuangan dan non-keuangan 

membentuk jalinan strategi yang koheren. 

 

ang berbeda dimana BSC 

ima

enjabarkan konsep BSC per bagiannya. 

D

2.1.4.2 Pengertian Balanced Scorecard 

 Pendefinisian tentang BSC bukanlah hal yang mudah. Dalam proses 

pembelajaran dan komunikasi yang dibentuk oleh media dan berbagai laporan 

ilmiah tentang penerapan BSC, para praktisi maupun akademisi lebih banyak 

disodori kasus yang menunjukkan berbagai wilayah y

d nfaatkan. Karena luasnya area implementasi BSC dalam konsep bisnis, maka 

suatu definisi kadang kala terasa sempit dibandingkan dengan fungsi BSC yang 

sesungguhnya. Sementara, untuk menyepakati suatu definisi yang bisa menaungi 

seluruh wilayah dimana BSC bekerja; tidaklah mudah. Untuk itulah, pendekatan 

apapun dalam rangka mensosialisasikan BSC hendaklah dipandang sebagai suatu 

upaya untuk m

 Kata benda ”score” merujuk pada makna: ”penghargaan atas poin-poin yang 

dihasilkan (seperti dalam permainan)”. Dalam konteks kata kerja, ”score” berarti 

”memberi angka”. Dengan makna yang lebih bebas, scorecard (juga) berarti suatu 

kesadaran (bersama) dimana segala sesuatu perlu diukur. Pengukuran menjadi 



 

suatu hal yang vital sebelum kita melakukan evaluasi atau pengendalian terhadap 

suatu objek. 

 O

 maka diperlukan tolok 

ukurny liputi 

pengen ndah, 

individ

 kinerja organisasi, 

namun 

dengan cepat tetapi komprehensif kepada para manajer 

tindakanyang telah diambil...melengkapi ukuran keuangan dengan 
terhadap kepuasan pelanggan, proses bisnis 

internal, dan aktifitas perbaikan serta inovasi organisasi yang 

 alat 

untuk guna 

akhir, dalam hal ini adalah karyawan yang akan melaksanakan rencana-rencana 

bisnis strategis itu”. Pengertian lain tentang Balanced Scorecard masih menurut 

Gaspersz (2005 : 3) adalah: 

“Sistem manajemen bagi organisasi untuk berinvestasi dalam 

karyawan, termasuk manajemen, proses bisnis internal–demi 

perkembangan organisasi bisnis daripada sekedar mengelola 
angka pendek”. 

 

bjek disini bisa berarti suatu entitas bisnis, organisasi, korporat, divisi, unit, 

tim, atau bahkan individu. Sesuatu yang ingin dikendalikan atau dievaluasi perlu 

diukur. Jika suatu entitas bisnis perlu dikendalikan,

a. Dengan demikian, yang dimaksud sistem pengendalian me

dalian segi entitas bisnis dari tingkatan tertinggi hingga level tere

u dalam organisasi.  

Balanced Scorecard bukan hanya sebagai ukuran

berkembang juga sebagai sistem manajemen strategis. Menurut Kaplan 

and Norton (2000 : 7), Balanced Scorecard merupakan: 

“...seperangkat tolak ukur yang memberikan pandangan bisnis 

puncak..meliputi ukuran keuangan yang memberitahukan hasil dari 

ukuran operasional 

menjadi pendorong kinerja keuangan di masa depan” 
 
Menurut Gaspersz (2005 : 2), Balanced Scorecard adalah “ Suatu

mengkomunikasikan rencana-rencana bisnis strategis kepada peng

jangka panjang–untuk pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan 

memperolah hasil-hasil keuangan yang memungkinkan 

bottom line untuk memacu hasil-hasil j



 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

Bal

jemen strategis yang 

me dan strategi ke dalam 4 perspektif Balanced Scorecard 

denga

 
2.1.4.3  Kelebihan dan Keterbatasan Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard sebagai intrumen penilaian kinerja juga memiliki 

kelebihan dan keterbatasan dibandingkan dengan instrumen yang lain. Kelebihan 

Balanced Scorecard  menurut Mulyadi (2005:11-15) adalah: 

1. Komprehensif 

Mengukur kinerja dengan cakupan lebih luas dan meliputi seluruh aspek 

utama dalam organisasi. 

2. Koheren 

Setiap perspektif akan berakibat pada perspektif lainnya. Sehingga 

manajemen diharapkan membangun hubungan sebab akibat yang positif 

untuk mencapai tujuan perusahaan dan hubungan tersebut membuat setiap 

bagian merasa terikat dengan bagian yang lain. 

3. Seimbang 

Penilaian yang dilakukan pada seluruh aspek membuat penilaian 

manajemen lebih seimbang dan tidak terfokus pada aspek keuangan saja. 

Karena seluruh faktor dalam organisasi pasti membawa dampak bagi 

perusahaan. 

 

anced Scorecard adalah alat pengukuran kinerja organisasi yang 

komprehensif, seimbang dan terukur. Lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis 

atau operasional, Balanced Scorecard juga sebagai alat mana

nerjemahkan visi 

n terukur, komprehensif, dan seimbang 



 

4. Terukur 

Setiap perspektif memiliki ukuran yang jelas dan dimengerti oleh semua 

pihak. Sehingga dapat diketahui sejauh mana organisasi telah berkembang. 

1. 

anisasi. 

kan cenderung membatasi diri dalam pergantian 

nti 

2.1

Kaplan dan Norton (2000:169) menambahkan bahwa ada empat tahap yang 

har

disebut en sistem manajemen strategis, yaitu: 

dan tolak ukur 

 menyelaraskan inisiatif-

4. Mempertinggi umpan balik dan pembelajaran strategis. 

Sedangkan keterbatasan  dari Balanced Scorecard adalah: 

Ukuran utama yang diajukan belum tentu relevan jika diterapkan pada 

organisasi lain. Hal ini terjadi karena penerapan Balanced Scorecard 

membutuhkan penyesuaian dengan kondisi yang ada di setiap org

2. Dengan adanya indikator retensi karyawan dalam Balanced Scorecard, 

maka perusahaan a

karyawan. Hal ini terjadi karena semakin sering perusahaan mengga

karyawan (retensi karyawan tinggi), maka nilainya akan rendah. 

3. Balanced Scorecard Hanya berlaku bagi organisasi yang intensif dalam 

pengelolaan strategi. 

.4.4 Tahapan Evaluasi Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard 

us dilakukan oleh perusahaan untuk menggunakan Balanced Scorecard yang 

 sebagai empat kompon

1. Memformulasikan dan mentransformasikan visi, misi dan strategi 

perusahaan. 

2. Mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan 

manajemen starategi. 

3. Merencanakan, menyusun target-target, dan

inisiatif strategi. 



 

Senada

tahapan

1. 

agar mempunyai persepsi yang 

d akan melibatkan seluruh bagian dalam 

org

2. 

Setelah visi, misi, dan nilai 

aka dilajutkan dengan merinci 

 dengan Kaplan dan Norton, menurut Niven (2002 : 37) ada lima 

 untuk membangun Balanced Scorecard yaitu: 

Getting Started 

 Tahap awal untuk membangun suatu Balanced Scorecard yang 

berhasil membutuhkan konsensus (kesepakatan), komitmen dan dukungan 

dari manajemen senior berkenaan dengan mengapa suatu scorecard 

dibutuhkan. Konsensus yang dihasilkan dikomunikasikan kepada seluruh 

personil organisasi dengan cara yang baik 

sama karena Balanced Scorecar

anisasi. Proyek Balanced Scorecard dijalankan oleh sebuah tim proyek 

yang berasal dari lintas fungsi organisasi.  

Visi, Misi dan Nilai Organisasi 

Visi maupun misi diilustrasikan sebagai suatu track yang akan dicapai 

dimasa mendatang oleh organisasi. Misi mendefinisikan hal-hal yang 

berkaitan dengan tujuan utama dari organisasi dan juga kontribusi dan 

nilai yang diharapkan oleh organisasi. Ukuran Balanced Scorecard harus 

mencerminkan aspirasi yang telah dinyatakan pada pernyataan misi untuk 

mencapai efektifitas pengarahan. Nilai, menggambarkan sejauh mana 

membangun kepercayaan dengan organisasi yang digunakan untuk 

mengarahkan pengambilan keputusan. Menjadi hal yang penting untuk 

memastikan apakah visi dan misi yang dilaksanakan bersama-sama 

tersebut benar-benar digunakan, karena model Balanced Scorecard 

berdasarkan pada visi komprehensif  bersama. 

perusahaan telah berhasil diklarifikasikan, m



 

visi

3. 

alanced Scorecard diantara banyak kelebihan 

an 

kin

4. 

ing (cause/drivers) dan lagging (outcomes/effect). Balanced 

g terciptanya kinerja yang 

bai

5. 

, misi dan nilai organisasi tersebut berdasarkan masing-masing 

perspektif.                                                          

Mengembangkan tujuan kinerja dan ukuran 

Setelah visi dan misi serta nilai organisasi diketahui dan dirinci 

berdasarkan empat perspektif dalam pendekatan Balanced Scorecard, 

maka dilanjutkan dengan penentuan tujuan organisasi melalui sasaran 

strategi (strategies objective) organisasi. Sasaran strategis itu dijabarkan 

lagi ke dalam faktor-faktor sukses kritis (Critical Success Factor). Disini 

terlihat satu kelebihan B

yang dimiliki yaitu Balanced Scorecard dapat mengaitkan strategi deng

erja organisasi yang dapat dipantau dengan tolak ukur kinerja atau Key 

Performance Indicators.  

Penentuan ukuran kinerja dan mengembangkan hubungan sebab akibat  

Pada langkah ini, Balanced Scorecard dikembangkan ke dalam tolak 

ukur kunci yang relevan bagi pemakaian akhir kinerja pada masing-masing 

perspektif. Selanjutnya tolak ukur tersebut dihubungkan ke dalam satu 

matrik hubungan sebab akibat yang menggambarkan indikator yang 

bersifat lead

Scorecard memetakan penyebab yang mendoron

k atau buruk, serta akibat yang ditimbulkan atau dihasilkan dari sebab-

akibat itu.   

Mengatur target dan prioritasi inisiatif (strategi) 

Mengembangkan target kinerja dan inisiatif pendukung melengkapi 

kerja dari Balanced Scorecard yang menggambarkan alur strategi dan 



 

tindakan organisasi sebagai sistem implementasi strategi yang kuat dan 

alat komunikasi. Target membuat suatu hasil pengukuran yang sangat 

berarti dan menggambarkan apakah organisasi melakukan kinerja dengan 

baik. Beberapa organisasi mengembangkan terget ketat untuk setiap 

ukuran kinerja karena dapat memperbaiki operasional yang kurang teratur. 

Terdapat beberapa sumber informasi akurat untuk membangun target 

kinerja antara lain: para karyawan, analisis tren, penilaian, umpan balik 

dari stakeholder, rata-rata industri dan yang lainnya. Target membutuhkan 

motivasi yang lebih, tetapi pencapian tujuan organisasi juga meminta 

inisiatif kegiatan yang spesifik. Inisiatif merepresentasikan proyek, proses, 

tuk hasil pengukuran kinerja yang 

sukses. Banyak organisasi gagal akibat kesalahan inisiatif karena sedikit 

menghubungkan inisiatif dengan strategi organisasi. 

 

nginkan organisasi dan faktor pendorong 

hasil-hasil tersebut, para eksekutif senior berharap dapat menyalurkan energi, 

kemampuan dan pengetahuan spesifik sumber daya manusia organisasi menuju ke 

arah tercapainya tujuan jangka panjang. 

 

tahapan tindakan, dan aktivitas un

2.1.4.5  Empat Perspektif Balanced Scorecard 

Kerangka kerja Balanced Scorecard diukur dari empat perspektif yaitu: 

keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan 

yang diterjemahkan dari visi dan misi strategis organisasi. Balanced Scorecard 

menggunakan pengukuran untuk memberi informasi kepada para karyawan 

tentang faktor yang mendorong keberhasilan saat ini dan yang akan datang. 

Dengan mengartikulasikan hasil yang dii



 

a. 

eksikan akibat dari implementasi dan eksekusi strategi 

da

keuntungan yang terukur, 

pe

i sasaran 

ya

lobal, serta membina dan 

me

demikian, tolok ukur kinerja keuangan yang cocok pada tahap ini adalah 

Perspektif Keuangan 

Secara tradisional, laporan keuanagn merupakan indikator historis-

agregatif yang merfl

lam satu periode. 

Pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perncanaan 

dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi 

keuntungan perusahaan. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-

sasaran yang secara khusus berhubungan dengan 

rtumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham. 

Kaplan and Norton (2000 : 42) mengungkapkan pengukuran kinerja 

keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan 

bisnis, yaitu: growth, sustain dan harvest. Setiap tahapan memilik

ng berbeda, sehingga penekanan pengukurannya juga berbeda. 

Growth merupakan tahapan awal siklus kehidupan perusahaan dimana 

perusahaan memiliki produk atau jasa yang secara signifikan memiliki 

potensi pertumbuhan terbaik. Di sini, manajemen terikat komitmen untuk 

mengembangkan suatu produk atau jasa baru, membangun dan 

mengembangkan suatu produk/jasa dan fasilitas produksi, menambah 

kemampuan operasi, mengembangkan sistem, infrastruktur dan jaringan 

distribusi yang akan mendukung hubungan g

ngembangkan hubungan dengan pelanggan. 

Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan beroperasi dengan arus kas yang 

negatif dengan tingkat pengembalian modal yang rendah. Dengan 



 

dengan mengukur tingkat pertumbuhan, pendapatan atau penjualan pada 

segmen pasar yang telah ditargetkan. 

Sustain merupakan tahapan kedua dimana perusahaan masih melakukan 

investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian 

terbaik. Dalam tahap ini perusahaan mencoba mempertahankan pangsa 

pasar yang ada, bahkan terus mengembangkannya, jika memungkinkan. 

Investasi yang dilakukan umumnya diarahkan untuk menghilangkan 

bottleneck, mengembangkan kapasitas, dan meningkatkan perbaikan 

operasional secara konsisten. Sasaran keuangan pada tahap ini diarahkan 

pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Tolok 

ukur yang sering digunakan adalah ROI, ROCE dan EVA. 

Harvest merupakan tahap ketiga dimana perusahaan benar-benar 

menuai hasil investasi yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. 

Tidak ada lagi investasi besar, baik ekspansi maupun pembangunan 

kemampuan baru, kecuali pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan 

fasilitas. Sasaran keuangan pada tahap ini, sehingga diambil tolok ukur 

adalah memaksimumkan arus kas dan pengurangan modal kerja. 

b. Perspektif Pelanggan 

Filosofi manajemen terkini telah menunjukkan peningkatan pengakuan 

atas pentingnya customer focus dan customer satisfaction. Perspektif ini 

merupakan leading indicator. Jadi, jika pelanggan tidak puas mereka akan 

mencari produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kinerja 

yang buruk dari perspektif ini akan menurunkan jumlah pelanggan di masa 

depan meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat baik. 



 

Kaplan and Norton (2000 : 59) mengemukakan bahwa ukuran kinerja 

dari perspektif pelanggan di klasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok ukuran  utama dan  kelompok ukuran proporsi nilai pelanggan. 

1. Kelompok ukuran utama (customer core measurement) 

Kelompok ukuran utama memiliki beberapa komponen pengukuran, 

yaitu:  

a. Market Share 

Mengukur pangsa pasar bisa dilakukan apabila segmen pasar sudah 

ditentukan. Pengukuran ini mencerminkan bagian yang dikuasi 

organisasi atas keseluruhan pasar yang ada, yang meliputi: jumlah 

pelanggan, jumlah penjualan, dan volume unit penjualan. 

b. Customer Retention 

Mengukur tingkat dimana organisasi dapat mempertahankan 

hubungan dengan konsumen seperti loyalitas pelanggan melalui 

persentase pertumbuhan bisnis dengan pelanggan yang ada saat ini. 

c. Customer Acquisition 

Mengukur dalam bentuk relatif atau absolut, keberhasilan unit bisnis 

menarik atau memenangkan pelanggan atau bisnis baru yang dapat 

diukur dengan banyaknya jumlah pelanggan baru yang mampu ditarik 

atau jumlah penjualan kepada pelanggan baru pada segmen yang ada. 

d. Customer Satisfaction 

Menaksir tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria kinerja 

spesifik dalam value proposition. 

 



 

e. Customer Profitability 

Mengukur laba bersih dari seorang pelanggan atau segmen tertentu 

setelah dikurangi biaya yang khusus diperlukan untuk mendukung 

pelanggan tersebut 

 Kelima ukuran pelanggan utama diatas dapat dikelompokkan dalam 

suatu rantai hubungan sebab akibat dapat dilihat pada gambar 2.3: 

Gambar 2.3 
 Perspektif Pelanggan: Tolok Ukur Utama 

 
Market Share 

Customer Profitability Customer Acquisition Customer Retention 

Customer satisfaction 

 

Sumber  : Kaplan and Norton (2000 : 60) 
 

2. Kelompok ukuran proposisi nilai pelanggan (customer value proposition) 

sebagai pendorong kinerja. 

 Proposisi nilai pelanggan merupakan pemicu kinerja yang terdapat 

pada core value proposition yang didasarkan pada atribut sebagai berikut: 

a. Product/service attributes 

 Atribut produk/jasa meliputi fungsi dari produk atau jasa, harga, dan 

kualitas. Pelanggan memiliki preferensi yang berbeda-beda atas produk 

yang ditawarkan. Ada yang mengutamakan fungsi, kualitas bahkan 

harga yang murah dari suatu produk. Oleh karena itu, organisasi harus 

mampu mengidentifikasikan apa yang diinginkan pelanggan atas 



 

produk yang ditawarkan yang selanjutnya pengukuran kinerja dapat 

diukur dari hal tersebut. 

b. Customer Relationship 

 Berkaitan dengan perasaan pelanggan 

tation 

enggambarkan faktor-faktor intangible yang 

e

c. roses Bisnis Internal 

l organisasi dilakukan dengan 

me

 Customer Relationship

terhadap proses pembelian produk/jasa yang ditawarkan perusahaan. 

Perasaan konsumen sangat dipengaruhi oleh responsivitas dan 

komitmen perusahaan terhadap pelanggan berkaitan dengan masalah 

waktu penyampaian. Waktu merupakan komponen penting dalam 

persaingan perusahaan. Konsumen sering menganggap penyelesaian 

order yang cepat dan tepat waktu sebagai faktor yang penting bagi 

kepuasan mereka. 

c. Image and Repu

 Dimensi citra/reputasi m

m narik seorang konsumen atau pelanggan untuk berhubungan dengan 

organisasi. Membangun citra dan reputasi dapat dilakukan melalui 

Marketting Communication dan menjaga kualitas seperti yang 

dijanjikan. 

Perspektif P

Analisis proses bisnis interna

nggunakan analisis rantai nilai (Value Chain). Pada tahap ini 

manajemen mengidentifikasi proses internal bisnis yang kritis yang harus 

diunggulkan organisasi. Scorecard dalam perspektif ini memungkinkan 

manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan 

apakah produk atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. 



 

Perspektif ini harus di desain dengan hati-hati oleh mereka yang paling 

mempengaruhi misi organisasi yang memungkinkan yang tidak dapat 

dilakukan oleh konsultan luar.  

Menurut Yuwono et.al (2003 : 36) menyebutkan bahwa perbedaan 

pe

k mengawasi dan memperbaiki 

2.  kinerja hanya 

snis internal ke dalam: inovasi, 

op

es ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang 

ke

rspektif proses bisnis internal  antara pendekatan tradisional dengan 

pendekatan Balanced Scorecard adalah: 

1. Pendekatan tradisional berusaha untu

proses bisnis yang sudah ada sekarang. Sebaliknya, Balanced Scorecard 

melakukan pendekatan atau berusaha untuk mengenali semua proses 

yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan strategi organisasi, 

meskipun proses-proses tersebut belum dilaksanakan. 

Dalam pendekatan tradisional, sistem pengukuran

dipusatkan pada bagaimana cara menyampaiakan barang atau jasa. 

Sedangkan dalam Balanced Scorecard, proses inovasi dimasukkan 

dalam perspektif proses bisnis internal. 

Kaplan and Norton membagi proses bi

erasi, dan layanan purna jual. 

1. Proses Inovasi 

Dalam pros

butuhan laten dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang 

mereka butuhkan. Proses inovasi dalam organisasi biasanya dilakukan 

oleh bagian R & D sehingga setiap keputusan pengeluaran suatu produk 

ke pasar telah memenuhi syarat-syarat pemasaran dan dapat 

dikomersialkan (didasarkan pada kebutuhan pasar). Aktivitas R & D ini 



 

merupakan aktivitas penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan, 

terutama, untuk jangka panjang. 

 Proses Operasi 2.

asi adalah proses membuat dan menyampaikan 

pro

3.

sa pelayanan pada pelanggan setelah 

Perspektif Proses Bisnis Internal: 
Model Rantai Nilai Genetik 

 

Proses oper

duk/jasa. Aktivitas di dalam proses operasi terbagi ke dalam dua 

bagian: 1) proses pembuatan produk/jasa dan 2) proses penyampaian 

produk kepada pelanggan. Pengukuran kinerja yang terkait dalam proses 

operasi dikelompokkan pada: waktu, kualitas, dan biaya.  

 Proses Pelayanan Purna Jual 

 Proses ini merupakan ja

penjualan produk/jasa tersebut dilakukan. Aktivitas yang terjadi dalam 

tahapan ini, seperti, penanganan garansi dan perbaikan penanganan atas 

barang rusak dan yang dikembalikan serta pemrosesan pembayaran 

pelanggan. Organisasi dapat mengukur apakah upayanya dalam 

pelayanan purna jual ini telah memenuhi harapan pelanggan, dengan 

menggunakan tolok ukur yang bersifat kualitas, biaya, dan waktu seperti 

yang dilakukan dalam proses operasi. Untuk siklus waktu, perusahaan 

dapat menggunakan pengukuran waktu dari saat keluhan pelanggan 

diterima hingga keluhan tersebut diselesaikan. 

Gambar 2.4 

 

 
 

Sumber : Kaplan and Norton (2000 : 91) 
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d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber 

asuk dalam perspektif 

ini

ge-worker organization 

de

 orang, sistem, 

da

 tiga perspektif Balanced Scorecard 

seb

 dalam pemikiran 

daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Term

 adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan 

dengan perbaikan individu dan organisasi. Dalam organisasi knowlwdge-

worker, manusia merupakan sumber daya utama. 

Dalam berbagai kasus, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

merupakan fondasi keberhasilan bagi knowled

ngan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. 

Hasil dari pengukuran ketiga perspektif sebelumnya biasanya akan 

menunjukkan kesenjangan yang besar antara kemampuan

n prosedur yang ada saat ini dengan yang dibutuhkan untuk mencapai 

kinerja yang diinginkan. Karena hal itulah, organisasi harus melakukan 

investasi pada ketiga faktor tersebut sebagai upaya mencapai organisasi 

pembelajar (learning organization) 

Tujuan akhir dari perspektif ini merupakan faktor pendorong 

dihasilkannya kinerja prima dalam

elumnya. Menurut Kaplan and Norton (2000 : 110) ada tiga ketegori 

utama untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu: kapabilitas 

karyawan (employee capabilities), kapabilitas sistem informasi 

(information system capabilities), dan motivasi, pemberdayaan dan 

keselarasan (motivation, empowermwnt and alignment). 

1. Kapabilitas karyawan  

 Salah satu perubahan yang paling dramatis 

manajemen selama lima belas tahun terakhir adalah pergeseran peran 



 

para karyawan organisasi. Fakta yang terjadi, tidak ada yang lebih 

baik bagi transformasi revolusioner dari pemikiran era industrial ke 

era informasi daripada filosofi manajemen baru, yaitu bagaimana 

para karyawan menyumbangkan segenap kemampuannya untuk 

organisasi. Oleh karena itu, perencanaan dan upaya implementasi 

reskilling karyawan yang menjamin kecerdasan dan kreativitasnya 

dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

 Kaplan and Norton (2000 : 111), mengemukakan bahwa terdapat 

tiga pengukuran utama karyawan, yaitu: kepuasan karyawan, retensi 

menyatakan bahwa moral 

 kerja secara total dipandang sangat penting 

ole

h melakukan karyawanan dengan baik 

karyawan, dan produktivitas karyawan. 

a. Kepuasan karyawan 

Tujuan dari kepuasan karyawan 

karyawan dan kepuasan

h sebagian organisasi. Karyawan yang puas merupakan pra-

kondisi bagi meningkatnya produktivitas, daya tanggap, mutu dan 

layanan pelanggan. Oleh karena itu, organisasi yang ingin mencapai 

tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi perlu memiliki pelanggan 

yang dilayani oleh karyawan yang terpuaskan oleh organisasi. 

Kepuasan karyawan biasanya diukur dengan survei tahunan, dimana 

persentase tertentu dari karyawan yang dipilih secara acak dengan 

unsur-unsur sebagai berikut: 

• Keterlibatan dalam pengambilan keputusan 

• Penghargaan karena tela



 

• Akses yang memadai kepada informasi untuk melaksanakan 

karyawanan dengan baik 

Dorongan aktif untuk bek• erja kreatif dan berinisiatif 

b. 

i karyawan adalah untuk mempertahankan 

sel

adalah suatu ukuran hasil, dampak 

ke

meningkat. 

• Tingkat dukungan dari fungsi staff 

• Kepuasan total dengan organisasi 

Retensi Karyawan 

Tujuan dari retens

ama mungkin para karyawan yang diminati organisasi. Para 

karyawan yang bekerja dalam jangka panjang dan loyal membawa 

nilai organisasi, pengetahuan tentang berbagai proses organisasi, dan 

diharapkan sensitivitasnya terhadap kebutuhan para pelanggan. 

Retensi karyawan umumnya diukur dengan persentase keluarnya 

karyawan yang memegang kunci jabatan. 

c. Produktivitas Karyawan 

Produktivitas karyawan 

seluruhan usaha peningkatan moral dan keahlian karyawan, 

inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah 

membandingkan output yang dihasilkan oleh para karyawan dengan 

jumlah karyawan yang dikerahkan untuk menghasilkan output 

tersebut. Ukuran produktivitas yang paling sederhana adalah 

pendapatan karyawan. Dengan semakin efektifnya kinerja karyawan 

dalam menjual lebih banyak produk dan jasa dengan nilai tambah 

yang meningkat, pendapatan per karyawan seharusnya juga 



 

2. 

 motivasi dan keahlian karyawan telah mendukung 

juan organisasi, masih diperlukan 

3. 

 ka menjamin adanya proses yang 

 

 

Kapabilitas sistem informasi 

Meskipun 

pencapaian dari tujuan-tu

informasi-informasi yang terbaik. Dengan kemampuan sistem 

informasi yang memadai, kebutuhan seluruh tingkatan manajemen 

dan pegawai atas informasi yang akurat dan tepat waktu dapat 

dipenuhi dengan sebaik-baiknya. 

Motivasi, pemberdayaan dan keselarasan 

Perspektif ini penting dalam rang

berkesinambungan terhadap upaya pemberian motivasi dan inisiatif 

yang sebesar-besarnya bagi karyawan. Paradigma manajemen 

terbaru menjelaskan bahwa proses pembelajaran sangat penting bagi 

pegawai untuk melakukan trial and error sehingga turbulensi 

lingkungan sama-sama dicoba-kenali tidak saja terbatas oleh jenjang 

manajemen strategis tetapi juga oleh segenap karyawan dalam 

organisasi tersebut sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh 

masing-masing karyawan. Upaya tersebut memerlukan dukungan 

motivasi yang besar dan pemberdayaan karyawan. Bentuk dari 

motivasi tersebut dapat berupa pendelegasian wewenang yang 

memadai untuk mengambil keputusan,  yang mana semua harus 

tetap diiringi dengan upaya penyesuaian yang terus menerus sejalan 

dengan tujuan organisasi. 



 

Gambar 2.5 
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan: 

Kerangka Kerja 
 

 

Sumber : Kaplan and Norton (2000 : 112) 
  

2.1.5  Balanced Scorecard pada Organisasi Publik 

Menurut Ittner dan Larcker dalam Wartaka (2006:5), organisasi publik 

adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada 

masy

ukuran kinerja pada organisasi 

publik dapat meningkatkan pertanggungjawaban serta mampu memperbaiki 

proses dalam p

Terdapat beberapa per nced Scorecard yang 

d gan ta

arakat. Efektivitas dan efisisensi dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi publik ini. Oleh karena itu, 

organisasi publik harus menetapkan indikator-indikator dan target pengukuran 

kinerja yang berorientasi kepada masyarakat. Peng

engambilan keputusan. 

bedaan perspektif Bala

iterapkan pada or isasi bisnis yang berorien si keuntungan dan yang 



 

d ada organ  beror ik. 

Perbedaan itu dapat dili

 

Perspekt ada O

dan Organisasi Publik

lik 

iterapkan p isasi pemerintah yang

hat pada tabel 2. 1 berikut: 

ientasi pelayanan publ

Tabel 2.1 

if Balanced Scorecard p rganisasi Swasta 

 

Organisasi PubPerspektif Organisasi Bisnis 
Keuangan Bagaimana memberikan 

nilai pada pemegang saham? 
k? 

Bagaimana memberikan 
nilai kepada masyarakat 
sebagai pembayar paja

Pelanggan gan 
ndang 

luasi kinerja 

akat 
an 

an 

organisasi? 

Bagaiamana pelang
melihat atau mema
dan mengeva
organisasi? mengevaluasi kinerja 

Bagaimana masyar
pengguna pelayan
memandang d

Proses Bisnis 
Intern

Apa yang harus diunggulkan Apakah program-program 
al dari proses dan produk? pembangunan yang 

dilaksanakan telah 
memberikan hasil-hasil 
sesuai dengan harapan? 

Pertumbuhan dan 
Pembelajaran 

Dapatkah meningkatkan dan 
menciptakan nilai kepada 
pelanggan, pemegang 
saham, karyawan, 

Dapatkah meningkatkan 
dan menciptakan nilai untuk
masyarakat,
negara, orga

manajemen, serta 

 
 aparatur 
nisasi 

pemerintah, dan 
organisasi? stakeholder? 

Sumber:  

Pemerintah,

 

M

kesenjangan antara harapan publik atau

pelayanan alanced Scorecard 

pada organisasi publik mem

 
1. 

 Vincent Gaspersz, Balanced Scorecard dengan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan

Gramedia,Jakarta, (2005:207). 

enurut Gaspersz (2005: 207-210), pemerintah seharusnya menjembatani 

 kebutuhan sosial dan penyerahan 

 publik yang diberikannya. Sehingga penerapan B

erlukan beberapa penyesuaian karena: 

Fokus utama dari organisasi sektor publik adalah masyarakat dan 

kelompok-kelompok tertentu. 



 

2. Tujuan dari organisasi sektor publik bukanlah maksimalisasi hasil-hasil 

keuangan, tetapi pertanggungjawaban anggaran melalui pelayanan 

kepada stakeholder sesuai visi dan misi pemerintah. 

3. Mendefinisikan ukuran dan target dalam perspektif pelanggan 

membutuhkan pandangan dan kepedulian yang tinggi sebagai 

tor tersebut (Luis dan Biromo, 2007 : 20). Sehingga dapat disimpulkan 

bahw

tercapainya proses bisnis internal, proses bisnis internal merupakan pendorong 

tercap akan pendorong 

tercapainya kepuasan pelanggan. Karena adanya perbedaan karakteristik antara 

konsekuensi dari peran kepengurusan organisasi pemerintah dan 

membutuhkan definisi yang jelas serta hasil yang diinginkan. 

Menurut Gaspersz (2000:7), ukuran kinerja dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: Lag indicator adalah ukuran outcome dan Lead indicator adalah ukuran 

drivers atau pengendali. Dari pernyataan-pernyataan di atas, dalam organisasi 

publik ukuran utama yang dinilai adalah kepuasan masyarakat sebagai pengguna 

layanan pemerintah.  

Balanced Scorecard mempunyai hubungan sebab akibat diantara ke 

keempat perspektif dimana terdapat dua indikatornya yaitu Leading 

(Cause/Drivers) dan Lagging (Effect/Outcome). Balanced Scorecard memetakan 

penyebab yang mendorong terciptanya kinerja yang baik atau buruk, serta akibat 

yang dapat ditimbulkan atau dihasilkan dari sebab-akibat tersebut. Keunggulan 

Balanced Scorecard dibanding dengan konsep perencanaan strategi lainnya 

adalah Balanced Scorecard dapat menjaga keseimbangannya diantara indikator-

indika

a perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan pendorong 

ainya keuangan yang baik, dan keuangan yang baik merup



organisasi publik dan swasta, m

Balanced Scorecard an yang diperlukan antara 

lain: 

1. Yang menjadi tujuan utam isi untuk 

mela

2. Perspektif pelanggan menjadi customer and stakeholder 

3. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menjadi employee and 

organization capacity. 

4. Posisi antara perspektif keuangan dan customer and stakeholder 

Gambar 2.6 

Matriks Balanced Scorecard pada Organisasi Publik 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rohm 2003 

 

aka diperlukan penyesuaian dalam penerapan 

. Menurut Rohm (2003) penyesuai

a dari organisasi publik adalah m

yani masyarakat. 
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2.2.  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No       Judul Penulis Sumber dan

Tahun 

Obyek Variabel Hasil

1  Penerapan

Balanced 

Scorecard Sebagai 

Tolok Ukur 

Kinerja 

Manajemen pada 

PT Bank 

Tabungan Negara 

(BTN) Cabang 

Malang 

Rahma 

Diana 

Caesar 

Yunan 

Jurnal Staf 

Akuntansi PT 

Subaindo 

Cahaya 

Polintraco 

Malang, 2003 

PT Bank 

Tabungan 

Negara (BTN) 

Cabang Malang 

Perspektif keuangan 

dilihat dari analisis 

rasio CAMEL 

Perspektif Pelanggan 

dilihat dari Customer 

Core Measurement 

dan Customer Value 

Proposition, 

Perspektif proses 

bisnis internal dilihat 

dari,tingkat MERR, 

Process Time, dan 

perjanjian dengan 

Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini menyebutkan 

bahwa kinerja PT Bank 

Tabungan Negara Cabang 

Malang cukup baik 

Namun jika merujuk pada 

perspektif keuangan dapat 

disimpulkan masih kurang 

sehat. 



 

pihak ketiga, Serta 

perspektif employee 

& organization 

capacity dilihat dari 

Employee Retention, 

Employee Training, 

dan Absenteeism 

2 Embedding 

Sustainability In 

The Business of 

City Government: 

An Opportunity 

for Seattle 

Abbot, 

Robert M. 

Johnson, 

Scott D. 

Dieckhoner

, Tracy 

Working Paper 

AS, 2002 

Kota Seattle 

Amerika Serikat 

Perspektif keuangan 

diubah untuk 

mengenali bahwa 

fungsi utama 

Pemerintah adalah 

bukan untuk mencari 

keuntungan namun 

memperbaiki 

kualitas hidup warga 

Pengukuran finansial 

diperluas dengan 

menggabungkan 

Balanced Scorecard dapat 

secara fleksibel diterapkan 

pada sektor organisasi non 

profit, yang tentu saja 

harus ada penyesuaian 

pada masing-masing 

perspektif 



 

atribut non finansial 

seperti kinerja 

lingkungan dan 

sosial 

Perspektif pelanggan 

dikembangkan 

dengan memasukkan 

pemegang saham 

lain 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
  Suatu metode penelitian memberikan panduan berpikir sistematis dalam 

kegiatan penelitian. Metode merupakan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan 

dari penelitian, sehingga suatu metode akan menjaga konsistensi dari penelitian. 

Sedangkan penelitian berarti penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan 

yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, 

hati-hati dan sistematis. Metode penelitian digunakan sebagai acuan peneliti 

dalam melakukan penelitian sehingga diperoleh jawaban yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis 

deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:88), penelitian deskriptif 

adalah: 

“Suatu penelitian terhadap suatu fenomena atau populasi tertentu 
yang diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, 
organisasional, industri atau perspektif lain. Tujuan dari studi ini 
pada dasarnya untuk menjelaskan karakteristik subyek yang diteliti, 
mengkaji berbagai aspek dalam fenomena tertentu, dan 
menawarkan ide masalah untuk pengujian atau penelitian 
selanjutnya”. 
  

Penelitian Deskriptif menurut Gulo (2002: 19), adalah penelitian yang 

dilakukan dengan tidak hanya meneliti masalahnya sendiri, tetapi juga variabel-

variabel lain yang berhubungan dengan masalah. Penelitian deskriptif lebih 

terperinci karena variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya.   

 



 

Penelitian deskriptif lebih menekankan pada penyajian data, proses analisis, 

dan intepretasi data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta untuk mengetahui 

hal-hal yang berhubungan dengan kondisi lingkungan PT Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Malang 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kasus. Menurut 

Consuelo dalam Umar (2001 : 23) menyatakan bahwa jenis penelitian metode 

studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek selama kurun 

waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan 

kondisi masa lalunya. 

Oleh karena itu, penelitian ini lebih bertujuan untuk menggambarkan kinerja 

obyek penelitian yaitu PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang yang diukur 

dengan empat perspektif Balanced Scorecard dalam kurun waktu tertentu. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berupa hasil penyajian analisis dan hasil 

pengolahan data yang berkaitan dengan evaluasi kinerja pada PT Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Malang dengan pendekatan Balanced Scorecard. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian mengacu pada proses evaluasi 

kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard pada PT Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Malang dengan empat pespektif yaitu: keuangan, pelanggan, proses bisnis 

internal, dan employee and organization capacity. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Obyek penelitian yang akan diambil adalah PT Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Malang, dengan alamat Jl. Raden Intan Arjosari Malang. Obyek ini 

diambil karena PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang merupakan instansi 



 

pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuransi dan dana 

pensiunan para Pegawai negeri. Sehingga layak untuk dijadikan obyek evaluasi 

kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard. Waktu penelitian dilakukan pada 

bulan Februari tahun 2009. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis, 

berdasarkan Umar (2001 : 42),  adalah : 

1. Data Primer   

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama seperti 

hasil dari wawancara atau hasil kuisioner. Pada penelitian ini data primer 

adalah data yang diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara dengan pihak 

manajemen PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang berkenaan 

dengan 4 perspektif yang akan dinilai dengan menggunakan balanced 

scorecard. Dan data primer yang kedua merupakan hasil kuisioner kepada 

karyawan pada perspektif employee and organization capacity dan hasil 

kuisioner kepada peserta PT Taspen tentang kepuasan terhadap pelayanan 

yang ditawarkan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. 

2. Data Sekunder  

   Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain 

misalnya dalam bentuk tabel atau gambar. Pada penelitian ini data 

sekunder berupa data sumber pustaka, data keuangan, data pencapaian 

target pelayanan, gambaran umum organisasi/perusahaan, dan artikel 

tentang perkembangan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. 



 

3.4.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang akan digunakan yang 

berdasarkan pendapat Umar (2001 : 42), yaitu : 

1. Data internal 

Data internal merupakan data yang didapat dari dalam perusahaan atau 

organisasi dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data internal 

merupakan data berupa hasil diskusi dan wawancara dengaan pihak yang 

berwenang di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang ( Kepala 

cabang dan Kepala Seksi), data laporan keuangan, data pencapaian target 

pelayanan, kepuasan kinerja karyawan dan dukungan informasi, serta 

gambaran umum PT Taspen Persero Cabang Malang. 

2. Data Eksternal 

  Data eksternal merupakan data yang didapatkan dari luar perusahaan atau 

organisasi dimana riset dilakukan. Pada penelitian ini data eksternal berupa 

hasil kuisioner tentang kepuasan pemohon,  jurnal, artikel pada website 

yang memuat tentang PT Taspen (Persero) Kantor dan Balanced Sorecard 

pada organisasi publik. 

3.5  Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

 Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:115), populasi adalah sekelompok 

orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Dalam 

penelitian ini, terdapat dua kelompok populasi yaitu: 

1. Populasi masyarakat yang menjadi peserta dan menggunakan layanan yang 

ditawarkan oleh PT Taspen Persero (Cabang Malang) pada waktu penelitian 



 

ini dilaksanankan yaitu pada bulan Februari 2009. Populasi ini diambil 

terkait perspektif Pelanggan untuk menggali tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan yang ada. 

Karena jumlah peserta PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang sulit 

untuk diukur, maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan. 

Maka dilakukan pengambilan sampel dari populasi tersebut guna 

memudahkan dan menyederhanakan proses penelitian tanpa mengurangi 

kualitas penelitian. 

2. Populasi karyawan diambil terkait perspektif Employee and Organization 

Capacity untuk menggali tentang kepuasan kerja karyawan, ketersediaan 

fasilitas, kriteria pendukung keberhasilan tim, dan sistem informasi. 

3.5.2  Sampel 

Menurut Arikunto (2002: 109), sampel merupakan perwakilan atau bagian 

dari populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila peneliti 

bermaksud untuk melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian. Yang 

dimaksud melakukan generalisasi adalah menyimpulkan hasil penelitian sebagai 

sesuatu yang berlaku bagi populasi.  

Selanjutnya akan ditentukan teknik pengambilan sampel yang bertujuan 

untuk mengangkat kesimpulan tentang kepuasan pemohon. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan adalah dengan 

menggunakan teknik Purposive Sampling (pemilihan Sampel Bertujuan). Metode 

ini merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya 

diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Melalui metode ini, 

anggota populasi yang ada tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi 



 

sampel penelitian. Elemen populasi yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada 

elemen-elemen yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan 

(Indriantoro dan Supomo, 2002: 115). 

Dalam penelitian ini ada dua sampel yang akan diteliti yaitu: 

1. Sampel dari populasi pelanggan untuk perspektif Pelanggan 

Anggota populasi yang bisa dijadikan sampel adalah peserta yang telah 

menerima layanan dari PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

Menurut Roscoe dalam Sekaran (2006:160), untuk menentukan sampel 

sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih)lebih besar  dari 

jumlah variabel dalam studi. Maka untuk pelanggan diambil sampel 

sejumlah  50 pelanggan (5 variabel kepuasan pelanggan x 10). 

2. Sampel dari populasi karyawan tetap untuk perspektif Employee and 

Organization Capacity. 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang memiliki 45 karyawan 

tetap. Menurut Sekaran (2006:159) karena jumlah karyawan di bawah 

100, maka sebaiknya digunakan metode sensus terhadap keseluruhan 

karyawan. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus, yaitu suatu prosedur pengumpulan data dengan menjelaskan obyek 

maupun subyek penelitian pada perusahaan yang nyata, dimana data yang 

dikumpulkan hanya berlaku spesifik pada perusahaan yang menjadi obyek 

penelitian atau tidak berlaku universal. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini menurut adalah: 



 

1. Wawancara 

Menurut Nazir (2003 : 193) wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide. Tujuan dari wawancara yang dilakukan  adalah : 

a. Untuk mengetahui visi, misi, dan tujuan PT Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Malang. 

b. Untuk mengetahui kinerja proses bisnis internal pada PT Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Malang. 

c. Untuk menentukan kesepakatan atau konsensus tentang tolok ukur kinerja 

yang akan dilakukan dalam penelitian. 

2. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006 : 231), dokumentasi adalah kegiatan mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini data 

yang akan dikumpulkan meliputi laporan kualitatif dan laporan kuantitatif. 

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi lebih mendalam 

tentang perkembangan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. 

3. Kuesioner  

Menurut Nazir (2003 : 203), kuisioner merupakan alat lain untuk 

mengumpulkan data dalam bentuk daftar pertanyaan yang cukup terperinci 

dan lengkap. Pemberian kuisioner dilakukan kepada peserta yang 

menggunakan layanan pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. 

Selain itu kuisioner juga diberikan kepada karyawan guna menggali informasi 



 

tentang kepuasan kerja karyawan, ketersediaan fasilitas, kriteria pendukung 

keberhasilan tim, dan sistem informasi. 

3.7 Teknik Analisis Data 

1. Analisis Kuantitatif 

Adapun analisis kuantitatif yang digunakan dalam Balanced Scorecard 

yaitu: 

a. Perspektif Keuangan 

Data yang digunakan dalam perspektif ini adalah data keuangan 

triwulan periode Desember 2008 - Februari 2009 yaitu data yang 

berkenaan dengan 

1) Anggaran PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang, dimana 

ada dua hal yang dapat dianalisis yaitu: 

• Selisih rasio ideal dan rasio realisasi anggaran program Pensiun 

dan THT per bulan. 

Yang dihitung menggunakan rumus: 

Selisih rasio ideal dan realisasi anggaran = Rasio ideal 

anggaran – Rasio realisasi anggaran (dalam bulan yang 

sama) 

• Selisih rasio realisasi anggaran untuk program Pensiun dan 

THT antar bulan 

Yang dihitung menggunakan rumus: 

Selisih rasio realisasi anggaran = Rasio realisasi anggaran 

pada bulan tertentu – Rasio realisasi anggaran bulan 

sebelumnya 



 

2) Laporan Proyeksi dan Realisasi Arus Kas PT Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Malang, dimana laporan tersebut menunjukkan 

persen deviasi arus kas tiap bulan 

 Yang dihitung dengan menggunakan rumus 

Persen Deviasi = (Proyeksi – Realisasi) / Proyeksi X 100% 

b. Perspektif Pelanggan 

Perspektif pelanggan dapat diukur dengan: 

• Kepuasan Pelanggan digunakan untuk mengukur tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang dan juga untuk 

mengetahui saran dan kritik dalam rangka peningkatan kepuasan 

pelanggan. Perspektif pelanggan diperlukan untuk mengetahui 

bagaimana pelanggan menilai produk atau jasa serta perusahaan 

secara keseluruhan sehingga informasi tentang pelanggan dapat 

digunakan untuk menentukan strategi selanjutnya (Luis dan 

Biromo, 2007: 27). Suatu organisasi/perusahaan dikatakan berhasil 

apabila tingkat kepuasan terhadap pelanggan tinggi. 

Survei yang disebarkan menggunakan dimensi kepuasan pelanggan 

atas kualitas pelayanan jasa menurut Barry dan Parasuraman dalam 

Kotler (2005: 123) yaitu: 

•  Keandalan (Realibility) adalah kemampuan memberikan 

pelayanan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

•  Daya Tanggap (Responsiveness) adalah keinginan karyawan 

untuk membantu pelanggan dan tanggap dalam melayani 



 

•  Jaminan (Assurance) adalah pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh 

karyawan, bebas dari resiko dan tidak ragu-ragu. 

•  Empati (Empathy) adalah kepedulian dan kemudahan dalam 

melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, 

dan memahami kebutuhan pelanggan. 

•  Bukti Fisik (Tangible) adalah suatu bentuk pelayanan yang 

dapat dilihat secara langsung. 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Data yang digunakan dalam perspektif ini adalah data yang berkenaan 

dengan hasil dari kegiatan operasional yang terjadi dalam PT. Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang seperti: 

• Tingkat Pencapaian program Taspen Pro-Aktif  yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaring Peserta 

Taspen melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah. 

Yang dihitung menggunakan rumus: 

Tingkat pencapaian program = Realisasi / Target X 100% 

• Tingkat ketepatan pengiriman dana pensiunan per bulan 

yang dilakukan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

melalui mitra PT Taspen (PT Pos Indonesia) 

Tingkat Ketepatan = Realisasi / Target X 100% 

d. Perspektif Employee and Organization Capacity 

• Kepuasan kerja karyawan untuk mengukur seberapa banyak 

harapan karyawan dapat dipenuhi. Kepuasan kerja karyawan 



 

dapat diukur dengan survey langsung terhadap karyawan. 

Variabel yang digunakan untuk kuisioner ini menurut Gomes 

(2001: 183) dan Mathis and Jackson (2001:92) adalah gaji dan 

tunjangan, keselamatan kerja, hubungan sosial, kepemimpinan, 

penghargaan, dan kondisi fisik perusahaan. 

• Ketersediaan fasilitas diukur dengan survey langsung 

terhadap karyawan yang ada kemudian dihitung kecenderungan 

penilaian karyawan terhadap fasilitas yang ada dengan melihat 

skor atribut dan skor variabelnya. 

• Dukungan Sistem Informasi diukur dengan survey langsung 

terhadap karyawan yang ada berkenaan dengan JAD, SAP, dan 

DMS pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

kemudian dihitung kecenderungan penilaian karyawan terhadap 

sistem informasi yang ada dengan melihat skor atribut dan skor 

variabelnya. 

• Tingkat Pencapaian Kriteria Pendukung Keberhasilan Tim 

diukur dengan survey langsung terhadap karyawan yang ada 

kemudian dihitung kecenderungan penilaian karyawan terhadap 

kriteria yang mendukung keberhasilan tim dengan melihat skor 

atribut dan skor variabelnya. 

Kuisioner yang digunakan pada perspektif pelanggan dan perspektif 

employee and organization capacity menggunakan skala Likert (1-5) yang 

menggambarkan penilaian responden terhadap daftar pernyataan yang 

diberikan yaitu: 



 

1: Sangat tidak setuju 

2: Tidak setuju 

3: Tidak Berpendapat (netral) 

4: Setuju 

5: Sangat Setuju.  

Kuisioner yang digunakan harus diuji untuk mengetahui apakah kuisioner 

tersebut valid dan reliabel. Pengujian instrumen dilakukan dengan: 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur benar-benar 

sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan (Arikunto, 2006: 144). Uji 

Validitas dilakukan untuk menguji apakah hasil jawaban dari kuisioner 

sesuai untuk penelitian ini valid. Validitas suatu item instrumen 

diketahui dengan membandingkan indeks korelasi product moment 

Pearson dengan signifikansi 5% dengan nilai kritisnya, dimana r dapat 

digunakan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2006: 146): 

( ) ( )∑ ∑∑∑
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ap 

XY    = total skor hasil kali belahan ganjil dan genap 

Apabila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka 

dinyatakan valid dan jika sebaliknya dinyatakan tidak valid. 

n     = banyaknya responden 

∑ X  = Total skor ya berbelahan ganjil 

∑Y  = Total skor ya berbelahan gen



 

 Software SPSS 13.0 digunakan untuk menguji validitas dan 

reliabilitas. Untuk uji validitas dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1. Membuat “t-Tabel” 

• File > New > Data 

• Membuat variabel baru dengan nama df 

• Mengisi variabel dengan rumus n-2 (n=jumlah responden) 

• Transform > Compute 

• Ketik t_5 sebagai target variabel 

• Ketik IDF.T(0.95,df). > OK 

2. Membuat “r-Tabel” 

• Transform > Compute 

• Ketik r sebagai target variabel 

• Ketik r=t/(sqrt(df+t**2)) sebagai Numeric Expression > 

OK 

3. Melakukan uji validitas 

• Input data responden ke dalam Microsoft Excel lalu Copy ke 

Software SPSS 

• Analyze > Scale > Reliability Analysis 

• Input variabel > statistic 

• Centang scale and if item deleted > OK 

4. Membandingkan “r-hitung” dengan “r-Tabel” 

• Mengamati bagian corected item-total corelation sebagai “r-

hitung”. 



 

• Membandingkan “r-hitung” dan “r-tabel”, jika “r-hitung” > 

“r-tabel”, maka data dianggap valid 

b. Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahi apakah suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006 : 178). 

Dalam penelitian ini uji reliabilitas mengandung pengertian bahwa 

responden mempunyai respon yang sama terhadap pertanyaan 

yang diajukan dalam kuisioner. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan rumus Coefficient Cronbach Alpha (α) yang 

menunjukkan makin tinggi nilainya (mendekati 1), maka semakin 

tinggi keandalan alat ukur tersebut, dimana ada persamaan 

persepsi responden terhadap pertanyaan yang diajukan pada alat 

ukur (kuisioner).  

Rumus Coefficient Cronbach Alpha: 

  
rk

rk
).1(1

.
−+

=α  

 Dimana : 

 =α coefficient cronbach alpha 

 r   = rata-rata matrik korelasi 

 k  = jumlah variabel manifes (pertanyaan) 

 Dengan menggunakan Software SPSS 13.0, untuk uji realibilitas 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

• Persiapkan data 

• Analyze > Scale > Reliability Analysis 



 

• Input variabel > OK 

• Mengamati koefisien alpha cronbach, apabila lebih dari 0,6 

maka data tersebut dianggap reliabel. 

2. Analisis Kualitatif 

Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara melakukan 

penyusunan kata-kata untuk menjelaskan gambaran atas hasil analisis 

kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan masing-masing 

perspektif guna menjelaskan kinerja PT Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Malang dan memberikan gambaran berkenaan dengan langkah apa yang 

dapat diambil PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang di masa depan. 

3.8  Tahapan Penelitian 

Menurut Rohm (2003), tahapan-tahapan penelitian dengan menggunakan 

Pendekatan Balanced Scorecard pada organisasi publik adalah sebagai berikut: 

1. Penjabaran visi, misi, dan strategi menjadi Key Success Factor dan menentukan 

tolok ukur keberhasilan pada masing-masing perspektif. Hasil cascading atau 

penurunan ini lah yang akan dijadikan kerangka penilaian kinerja menggunakan 

pendekatan Balanced Scorecard. 

2. Memetakan key succss factor keempat perspektif balanced scorecard ke dalam 

matriks peta strategi PT Taspen Persero Kantor Cabang Malang. 

3. Penilaian kinerja berdasarkan empat perspektif dalam Balanced Scorecard 

Masing-masing rumus penilaian untuk setiap tolok ukur keberhasilan 

ditentukan dengan cara diskusi dan pembuatan kesepakatan (konsensus) bersama 

pejabat PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. Dengan tahapan penilaian 

sebagai berikut: 



 

a.   Penentuan Interval dan Pemberian Skor 

Seluruh tolok ukur masing-masing perspektif dibagi menjadi 5 (lima) 

interval skor dengan batasan pencapaian tertentu yang didapatkan dari 

hasil konsensus dengan para pejabat PT Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Malang. Interval skor dan batasan pencapaian masing-masing perspektif 

dapat dilihat pada tabel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 berikut: 

Tabel 3.1 
Interval Skor Penilaian Selisih Proyeksi dan Realisasi Anggaran 

Program Pensiun dan THT Per bulan 
 

Skor Hasil Deskripsi Batasan Pencapaian 

1 Kurang 
Sekali 

Selisih pencapaian tolok ukur jauh dari 
target yang telah diterapkan 

Selisih > 20% (T) 

2 Kurang Selisihpencapaian tolok ukur kurang 
dari target yang telah ditetapkan 

15% (T) < Selisih < 20% (T) 

3 Cukup 
Baik 

Selisih pencapaian tolok ukur telah 
cukup dari target yang ditetapkan 

10% (T) < Selisih < 15% (T) 
 

4 Baik Selisih pencapaian tolok ukur mendekati 
target yang telah ditetapkan 

5% (T) < Selisih < 10% (T) 

5 Baik Sekali Selisih pencapaian tolok ukur sesuai dari 
target yang telah ditetapkan 

Selisih < 5% (T) 

Sumber: Data diolah 2009 

Tabel 3.1 menjelaskan bagaimana menilai tolok ukur selisih proyeksi 

dan realisasi anggaran Program pensiun dan THT yang terjadi pada satu 

bulan tertentu. Nilai yang muncul diberi skor sesuai batasan pencapaian 

yang didapat dari informasi berkenaan dengan kebijakan proyeksi dan 

realisasi anggaran. 

Interval skor berkenaan dengan tolok ukur selisih realisasi anggaran 

Program Pensiun dan THT yang terjadi antar bulan dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 berikut: 

 

 



 

Tabel 3.2 
Interval Skor Penilaian Selisih Realisasi Anggaran 

Program Pensiun dan THT Antar Bulan 
Skor Hasil Deskripsi Batasan Pencapaian 

1 Kurang 
Sekali 

Selisih pencapaian tolok ukur jauh dari 
target yang telah diterapkan 

Selisih > 20% (T) 

2 Kurang Selisihpencapaian tolok ukur kurang 
dari target yang telah ditetapkan 

15% (T) < Selisih < 20% (T) 

3 Cukup 
Baik 

Selisih pencapaian tolok ukur telah 
cukup dengan target yang ditetapkan 

10% (T) < Selisih < 15% (T) 
 

4 Baik Selisih pencapaian tolok ukur mendekati 
target yang telah ditetapkan 

5% (T) < Selisih < 10% (T) 

5 Baik Sekali Selisih pencapaian tolok ukur sesuai dari 
target yang telah ditetapkan 

Selisih 5% (T) 

Sumber: Data diolah 2009 

Batasan pencapaian pada tabel 3.2 juga memberi penjelasan tentang 

pemberian skor pada tolok ukur selisih realisasi anggaran Program 

Pensiun dan THT yang terjadi antar bulan. Batasan pencapaian 

ditentukan sesuai kebijakan PT Taspen (Persero) Indonesia terkait 

dengan pengendalian anggaran bulanan. 

Interval skor persen deviasi arus kas Program Pensiun dan THT 

dalam satu bulan tertentu dijabarkan pada Tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 
Interval Skor Persen Deviasi Arus Kas Program Pensiun dan THT 

Per Bulan 
Skor Hasil Deskripsi Batasan Pencapaian 

1 Kurang 
Sekali 

Persen Deviasi Cash Flow jauh dari 
target yang telah diterapkan 

%Dev > 30% (T) 

2 Kurang Persen Deviasi Cash Flow kurang dari 
target yang telah ditetapkan 

24% (T) < %Dev < 30% (T) 

3 Cukup 
Baik 

Persen Deviasi Cash Flow mendekati 
dengan target yang telah ditetapkan 

17% (T) < %Dev < 24% (T) 
 

4 Baik Persen Deviasi Cash Flow sesuai target 
yang telah ditetapkan 

10% (T) < %Dev < 17% (T) 

5 Baik Sekali Persen Deviasi Cash Flow melebihi 
target yang telah ditetapkan 

%Dev < 10% (T) 

Sumber: Data diolah 2009 

Tolok ukur persen deviasi arus kas Program Pensiun dan THT diberi 

skor berdasarkan batasan pencapaian yang didapat dari kebijakan PT 



 

Taspen (Persero) Indonesia terkait dengan pengendalian arus kas pada 

kantor cabang. 

Interval skor penilaian terhadap hasil kerja proses bisnis internal 

dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 
Interval Skor Penilaian Hasil Kerja Proses Bisnis Internal 

Skor Hasil Deskripsi Batasan Pencapaian 
1 Kurang 

Sekali 
Realisasi pencapaian tolok ukur jauh 
dari target yang telah diterapkan 

R < 65%(T) 

2 Kurang Realisasi pencapaian tolok ukur kurang 
dari target yang telah ditetapkan 

65%(T) ≤ R < 75%(T) 

3 Cukup 
Baik 

Realisasi pencapaian tolok ukur 
mendekati target yang telah ditetapkan 

75% (T) ≤ R < 85% (T) 

4 Baik Realisasi pencapaian tolok ukur sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan 

85%(T) < R < 95%(T) 

5 Baik 
Sekali 

Realisasi pencapaian tolok ukur 
melebihi dari target yang telah 
ditetapkan 

95% (T) < R =100%(T) 

Sumber: Data diolah 2000 

Tolok ukur dalam perspektif proses bisnis internal diberi skor sesuai 

tingkat pencapaian (realisasi) terhadap target yang telah ditetapkan 

perusahaan. Batasan pencapaian perspektif ini diperoleh dari hasil 

konsensus dengan pejabat PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. 

 Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data untuk Perspektif pelanggan dan perspektif employee 

and organization capacity. Interval skor hasil kuesioner dapat dilihat 

pada Tabel 3.5: 

Tabel 3.5 
Interval Skor Hasil Kuisioner 

Skor Hasil Nilai Rata-rata 
1 Kurang Sekali 1,00-1,79 
2 Kurang 1,80-2,59 
3 Cukup Baik 2,60-3,39 
4 Baik 3,40-4,19 
5 Baik Sekali 4,20-5,00 

         Sumber: Data diolah 2009 



 

Setelah data dari hasil kuesioner dinyatakan valid dan reliabel 

maka dilakukan pemberian skor sesuai dengan nilai yang muncul dari 

hasil kuesioner tersebut (nilai rata-rata akhir masing-masing tolok ukur). 

b. Penentuan Nilai Kerja 

Perhitungan performansi untuk setiap perspektif adalah sebagai berikut: 

Nilai Performansi = ∑ (Bobot tolok ukur x skor tolok ukur) 

Formula untuk pengukuran performansi keseluruhan: 

 Nilai performansi = ∑ (Bobot perspektif x nilai performansi perspektif) 

c. Kerangka Pengukuran Kinerja 

Untuk mengukur kinerja dari tingkat pencapaian masing-masing perspektif 

dilakukan perhitungan seperti tabel berikut: 

Tabel 3.6 
Kerangka Pengukuran Performansi (Scorecard) 

N
o 

Perspekti
f/ Tolok 
ukur 

Targe
t 

Realisa
si 

Sko
r 

Rata
-rata 
Skor 

Bobo
t 

Nilai 
Kinerj
a  

Kriteria 
Kinerja 
Organisa
si 

Perspektif  Pelanggan 
1.         
2.         

Sumber : Data diolah 2009 

d. Penentuan Klasifikasi Kinerja 

Untuk menentukan prestasi nilai performansi yang diperoleh dari hasil 

pengukuran digunakan kelompok interval berikut: 

Tabel 3.7 
Kriteria Penilaian Performansi 

Nilai Performansi Prestasi 
1,00-1,79 Kurang Sekali 
1,80-2,59 Kurang 
2,60-3,39 Cukup Baik 
3,40-4,19 Baik 
4,20-5,00 Baik Sekali 

Sumber: Data diolah 2009 



 

4. Menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya untuk menyikapi kinerja  

organisasi/perusahaan. 

3.9  Kerangka Penelitian 

 Kerangka penelitian merupakan arah pemikiran dari penelitian yang akan 

dilakukan. Berdasarkan teori dan metode penelitian, maka kerangka penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 
Kerangka Penelitian 
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Sumber: Data diolah 2009



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Objek 

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT Taspen (Persero) 

Pemerintah telah memikirkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hari 

tua Pegawai Negeri dan keluarganya mengingat Pegawai Negeri merupakan 

aparatur negara dan para pengabdi masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas 

Pembangunan Nasional. Keberhasilan Pegawai Negeri melaksanakan tugas-tugas 

Pemerintah, terutama dalam mensukseskan Pembangunan Nasional ditentukan 

oleh beberapa faktor antara lain yang terpenting adalah faktor jaminan sosial 

untuk Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya. 

Sehingga pada tanggal 26 Juli 1960 pemerintah merintis program untuk 

meningkatkan kesejahteraan para Pegawai Negeri melalui Konferensi 

Kesejahteraan Pegawai Negeri yang dihadiri oleh semua Kepala Urusan Pegawai 

dari semua Departemen yang berlangsung di Jakarta. Konferensi tersebut 

menghasilkan keputusan antara lain menetapkan tentang perlunya jaminan sosial 

Pegawai Negeri sebagai bekal bagi Pegawai Negeri atau keluarganya yang akan 

mengakhiri pengabdiannya kepada Negara. Yang mana keputusan Menteri 

tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1963 yang mengatur tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri. 

Selanjutnya ditetapkan bentuk jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri yang iuran 

wajib dan haknya ditetapkan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1961. 

Dengan nama PN Taspen. Maka Taspen menjadi badan Penyelenggara 

Program dan Asuransi Pegawai Negeri dengan sistem asuransi yang berlaku sejak 



 

tanggal 1 Juli 1961. Atas pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk-

bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Negara, maka tahun 1970 dilakukan 

perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum atau Perum. 

Perubahan ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 

749/MK/IV/II/1970. 

Sejalalan dengan perkembangan perekonomian negara dan beban tugas yang 

diemban perusahaan, maka pada tanggal 4 Januari 1982 PN Taspen berubah 

bentuk badan hukum menjadi Persero sehingga bernama PT Taspen (Persero). 

Perubahan dilakuakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 26 

Tahun 1981 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan 

Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 

4.1.1.2 Berdirinya PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang  

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 

tentang penugasan PT. Taspen (Persero) untuk melaksanakan pembayaran pensiun 

bagi Pegawai negeri Sipil Pusat dan Daerah otonom di Pulau Jawa dan Madura. 

Maka dibentuklah PT. Taspen Persero Kantor Cabang Malang. yang diumumkan 

dengan Surat Edaran Direks PT Taspen (Persero) Nomor: 30 / DIR/ SE / 1989 

tanggal 2 Nopember 1989 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1960. 

 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta pensiunan, maka 

pada tanggal 30 Januari 1993 telah diresmikan penggunaan Gedung Kantor 

Cabang PT Taspen (Persero) Malang dengan luas tanah 2729 M2 dan luas 

bangunan 2000M2 yang berlokasi sangat strategis yaitu di Jalan Raden Intan-

Arjosari-Malang. 



 

4.1.1.3 Visi dan Misi PT Taspen (Persero) 

Visi PT Taspen (Persero) adalah: 

“Menjadikan Taspen sebagai Pengelola dana pensiun dan THT serta jaminan 

sosial lainnya yang terpercaya, bersih, sehat, dan benar dengan pelayanan tepat 

orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi” 

Sehingga, berdasarkan visi tersebut, PT. Taspen (Persero) berusaha untuk 

menyediakan berbagai produk dan jasa asuransi yang diperlukan masyarakat 

(khususnya pensiunan PN) dengan tingkat pelayanan harga kompetitif, serta 

mempunyai kinerja keuangan dan kenerja operasional diatas perusahaan-

perusahaan yang sejenis melalui pengelolaan yang profesional. 

Sebagai langkah untuk merealisasikan visi tersebut, maka PT. Taspen 

(Persero) dalam periode 5 (lima) tahun mendatang mencanangkan misinya 

perusahaannya sebagai berikut :  

“Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik begi peserta dan 

stakeholder lainnya secara profesional dan akuntabel dengan berlandaskan etika 

dan integritas yang tinggi” 

Untuk melaksanakan misi tersebut, PT Taspen (Persero) mempunyai 

komitmen untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang industri 

Asuransi, meliputi peningkatan kualitas di bidang teknis asuransi dan pelayanan, 

peningkatan kualitas dalam proses operasional, pengolahan keuangan/investasi 

serta teknologi informasi. 

 
4.1.1.4 Tujuan dan Sasaran PT Taspen (Persero) 

4.1.1.4.1 Tujuan PT Taspen (Persero) 



 

a. Untuk memberikan kesejahteraan kepada peserta (pensiunan) melalui 

pembayaran Nilai Manfaat (benefit). 

b. Meningkatkan pelayanan kepada peserta (pensiunan). 

c. Untuk berperan dalam corporate social responsibilities secara selaras dan 

seimbang terhadap masyarakat. 

4.1.1.4.2 Sasaran PT Taspen (Persero) 

Sasaran yang akan dicapai, antara lain : 

a. Pembayaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Klaim Tepat Orang, 

Tepat Waktu, Tepat Tempat dan Tepat Administrasi. 

b. Penyelesaian SPP Klaim Langsung selama 30 menit dan SPP Klaim Tidak 

Langsung selama 60 menit sepanjang persyaratannya lengkap. 

c. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia. 

d. Pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi. 

 
4.1.2 Program yang dikelola 

4.1.2.1 Program Tabungan Hari Tua (THT) 

 a. Tujuan 

Meningkatkan kesejahteraan PNS dan keluarganya dengan memberi 

jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi 

ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun. 

Program Tabungan Hari Tua (THT) merupakan suatu program asuransi 

yang terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun 

ditambah dengan Asuransi Kematian. 

 b. jenis THT 



 

1. THT Dwiguna, yang memberi jaminan keuangan bagi peserta pada 

waktu mencapai usia pensiun dan ahli warisnya pada waktu meninggal 

dunia sebelum mencapai usia pensiun. 

2. THT Kematian, yang diberikan kepada PNS dan ahli warisnya 

(istri/suami/anak) bila meninggal kecuali istri/suami yang 

bersangkutan menikah lagi. 

3. THT Multiguna dan Ekaguna Sejahtera merupakan pengembangan dari 

program THT Dwiguna untuk memberikan tambahan manfaat bagi 

peserta, dan pada saat ini pemasarannya terbatas kepada peserta 

BUMN/BUMD dalam program THT. Program ini di atur dalam SK 

Menteri Keuangan Nomor491/KMK.06/2004 tanggal 18 Oktober 2004 

tentang Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan 

Tabungan hari Tua oleh PT. Taspen (Persero) dimana Iuran bagian 

peserta PNS sebesar 3,25% dari penghasilan sebulan (gaji + tunjangan 

istri/suami + tunjangan anak) diterima oleh PT Taspen (Persero) secara 

sentralisasi melalui Direktorat Jendral Perbendaharaan. 

 c. Peserta 

 Peserta program Tabungan Hari Tua (THT) terdiri dari: 

1. Pegawai Negeri Sipil (tidak termasuk PNS di lingkugnan Departemen 

Hankam) yaitu: 

• Pegawai Negeri Sipil Pusat 

• Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom 

• Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Pemerintah 

Daerah 



 

• Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Daerah yang diperbantukan pada 

BUMN/BUMD 

• Pegawai Negeri Sipil Pusat atau  Daerah yang ditempatkan pada 

KBRI/Perwakilan LN 

2. Pejabat Negara, yaitu: 

• Presiden dan Wakil Presiden RI 

• Ketua dan Wakil MPR tidak merangkap Ketua dan Wakil DPR 

• Ketua, Wakil dan Anggota DPR 

• Ketua, Wakil dan Anggota DPA RI 

• Ketua, Wakil dan Anggota BPK RI 

• Ketua, Wakil Ketua Muda dan Hakim MA RI 

• Jaksa Agung RI 

• Panglima TNI 

• Menteri 

• Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI 

• Gubernur dan Wakil Gubernur KHD Tingkat I 

• Bupati dan Walikotamadya KHD Tingkat II 

• Wakil Bupati dan Wakil Walikotanya KHD Tingkat II 

3. Pegawai BUMN: 

• PJKA 

• Perum Perhutani 

• PT. Pengerukan Indonesia (Persero) 

• Perum Damri 

• Perum Pegadaian 



 

• Perum Garam 

• PT. Pos Indonesia (Persero) 

• PT. Telkom Indonesia (Persero) 

• PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) 

• PT. Inhutani I (Persero) 

• PT. Inhutani II (Persero) 

• PT. Inhutani IIII (Persero) 

• PT. Pelabuhan I (Persero) 

• PT. Pelabuhan II (Persero) 

• PT. Pelabuhan III (Persero) 

• PT. Pelabuhan IV (Persero) 

• PT. Taspen (Persero) 

d. Masa Kepesertaan 

   Kepesertaan Program Tabungan Hari Tua (THT) dimulai sejak yang 

bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negara sampai saat 

berhenti sebagai Pegawai Negeri dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Pengangkatan menjadi PNS sebelum 1 Juli 1961 masa 

kepesertaannya dihitung sejak 1 Juli 1961. 

• Pengangkatan PNS daerah Propinsi Irian Jaya sebelum 1 Januari 

1971 dihitung sejak 1 Januari 1971. 

e. Kewajiban Peserta/Instansi 

Membayar iuran sebesar 3,25% dari penghasilan Pegawai setiap 

bulan. Memberikan keterangan mengenai data diri dan keluarganya. 

Melaporkan perubahan data penghasilan. 



 

f.  Hak Peserta 

1.   THT diberikan karena peserta berhenti karena: 

- Pensiun 

- Meninggal dunia pada masa aktif 

- Sebab-sebab lain 

2. Asuransi kematian diberikan karena kematian atas diri: 

- Peserta (baik pada masa aktif maupun setelah pensiun) 

- Istri/suami/anak-anak peserta 

- Istri/suami dari Pejabat Negara yang masih aktif 

3. Berdasarkan surat edaran Direksi No. SE-28/Dir 1994 tanggal 13 

Desember 1994 perihal Paket Pelayanan kepada janda/duda penerima 

pensiun, khusunya dalam hal peserta penerima pensiun meninggal 

dunia, maka pembayaran hak akan dilakukan dalam satu paket yaitu: 

• Berhenti karena pensiun, haknya adalah: 

- Tabungan Hari Tua (THT) 

- Pensiunan Pertama 

- Pengambilan Tabungan Perumahan (Taperum) 

• Berhenti karena meninggal, maka janda/dudanya akan menerima: 

- Uang Duka Wafat 

- Asuransi Kematian (Askem) 

- Pensiunan Terusan atau Pensiunan peninggalan (Jika ada) 

- Pensiunan janda/duda 

4.1.2.2 Program Pensiun 

a. Tujuan 



 

Untuk memberikan jaminan hari tua bagi PNS atau peserta Taspen pada 

saat peserta mencapai usia pensiun. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa 

Pegawai Negeri/Peserta atas pengabdiannya terhadap negara. 

b. Dasar hukum 

- UU No.11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiunan 

janda/duda pegawai. 

- PP No.25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. 

-  SEP kepada BAKN dengan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan 

No. SE-19/SE/1989 dan No. SE-51/A/1989 tanggal 4 April 1989 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pemberian Pensiunan 

janda/dudanya serta tata cara pembayarannya 

- PP lainnya yang berhubungan dengan PP No.25 tahun 1989 

c. Kelompok Pensiun yang dilayani 

 Dalam penyelenggaraan pembayaran para penerima pensiun 

dikelompokkan dalam 7 kelompok, yaitu: 

- Pensiunan PNS Pusat kecuali PNS Departemen Pertahanan Keamanan 

(Hankam) yang dipensiunkan setelah 1 April 1989 

- Pensiunan PNS Daerah Otonom 

- Pensiunan PNS Pejabat Negara 

- Pensiunan ABRI yang dipensiun sebelum 1 April 1989 

- Penerima Tunjangan Veteran 

- Penerima Tunjangan PKRI/KNIP 

- Penerima uang tunggu PNS 

d. Yang berhak menerima pensiun 



 

- Diri Pensiunan yang bersangkutan 

- Janda/duda Pensiunan 

- Yatim piatu dari Pensiunan 

- Orang tua dari kelompok Pensiunan yang tersebut pada kelompok 

yang dilayani yang terdiri dari: 

1. Pensiunan PNS Pusat kecuali PNS Departemen Pertahanan 

Kemanan yang pensiun setelah 1 April 1989 

2. Pensiunan PNS Daerah Otonom dan Pensiunan PNS Pejabat Negara 

3. Pensiunan ABRI yang dipensiun sebelum 1 April 1989. Pensiunan 

itu diberikan jika penerima pensiun itu meninggal tanpa ahli waris. 

e. Kewajiban peserta program pensiun 

- Membayar iuran, Penerima pensiunan yang berstatus sebagai 

PNS/Pejabat Negara sebagai penerima Program Pensiun PT. Taspen 

(Persero) semasa aktif wajib membayar iuran yang besarnya 4,75% 

dari penghasilan sebulan. 

- Memberi keterangan data diri baik untuk peserta pensiun yang 

bersangkutan maupun keluarganya jika terjadi perubahan 

f. Hak para penerima pensiun/tunjangan 

- Pembayaran pensiun pertama dan pensiunan secara berkala (bulanan) 

- Uang pensiun terusan 

- Uang duka wafat (UDW) 

- Pensiunan janda/duda/anak 

- Uang kekurangan pensiun (UKP) 

- Pensiun lanjutan (pindahan dari Kantor Cabang lain) 



 

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi  

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 
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a. Kepala Kantor Cabang 

1. Bertindak atas nama direksi dalam melaksanakan operasional kantor 

cabang dan mengikat dengan pihak lain atas persetujuan direksi. 

2. Menjabarkan kebijakan perusahaan dan pengarahan, pembinaan dan 

peningkatan mutu pada jajaran kantor cabang. 

3. Melaksanakan sistem mutu pelayanan demi kepuasan peserta dengan 

melaksanakan tinjauan manajemen, audit mutu internal, tindakan 

koreksi dan pencegahan, kontrol dokumen dan data, teknik statistik, 

pengendalian catatan mutu, serta merangkap sebagai manager 

representatif. 

b. Kepala Bidang Pelayanan 

1. Merencanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan, 

pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data penyajian data 

peserta. 

2. Menyetujui keabsahan pembayaran manfaat klim dan besarnya tagiha 

premi kepada peserta. 

3. Melaksanakan pelayanan sesuai produk yang ditetapkan dan 

bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelayanan. 

4. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 

5. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di 

unit kerjanya. 

c. Kepala Bidang Keuangan 



 

1. Membantu Kepala cabang dalam menyelenggarakan administrasi 

keuangan dan alur keluar masuk kas. 

2. Mempersiapkan penyediaan dana pembayaran pengajuan klim dan 

biaya lainnya. 

3. Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan dan kegiatan akuntansi 

Kantor Cabang 

4. Melaksanakan pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan dan 

bertangungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta. 

5. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 

6. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai 

unit kerjanya. 

d. Kepala Bidang Personalia dan Umum 

1. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengadaan barang dan 

jasa, Kesekretariatan, Kehumasan dan Keamanan, Kearsipan dan 

Dokumentasi, Pendidikan dan Latihan Karyawan, serta non 

kedinasan lainnya. 

2. Melaksanakan kualifikasi rekanan mampu. 

3. Menyetujui dan daftar gaji dan kompetensi lainnya dan penyelesaian 

kewajiban pajak. 

4. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan 

bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada 

peserta. 



 

5. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 

6. Bertanggungjawab atas pembinanaan dan peningkatan mutu pegawai 

di unit kerjanya. 

e. Kepala Bidang Sistem Informasi 

1. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan sistem informasi 

agar kegiatan operasional Kantor Cabang dapat berjalan dengan 

lancar. 

2. Membantu user dari unit kerja lain yang memerlukan informasi 

tambahan. 

3. Bertanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kerahasiaan 

informasi yang ada dari database Kantor Cabang serta 

bertanggungjawab terhadap pegawai bawahannya. 

f. Kepala Seksi Penetapan Klaim 

1. Mengesahkan kebenaran pengajuan klaim dan menetapkan besarnya 

manfaat klim program Taspen. 

2. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan 

bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada 

peserta. 

3. Menindaklanjuti keluhan yang diterima dengan tindakan koreksi dan 

pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 

4. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di 

unit kerjanya. 

g. Kepala Seksi Keuangan 



 

1. Menyiapkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran (cash 

flow) untuk pembayaran klim dan penerimaan premi dari peserta. 

2. Menyiapkan uang dan surat berharga 

3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan 

bertanggungjawab atas peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta. 

4. Menindaklanjuti terhadap keluhan pelayanan yang diterima dengan 

tindakan koreksi dan pencegahan guna memperbaiki mutu pelayanan. 

5. Bertanggungjawab atas pembinaan dan peningkatan mutu pegawai di 

unit kerjanya. 

h. Kepala Seksi Personalia 

a. Menyelenggarakan administrasi personalia, fasilitas karyawan, 

memnyusun daftar gaji dan kompensasi lainnya. 

b. Menyimpan dan memelihara keakuratan serta rahasia data karyawan. 

c. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, pembinaan mental, olah 

raga dan kegiatan non kedinasan. 

d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 

karyawan yang dibawahinya. 

i. Kepala Seksi Data Peserta dan Pemasaran 

1 Bertanggungjawab atas pengadministrasian, kelancaran dan keakuratan 

data peserta. 

2. Menetapkan besarnya tagihan premi dan mengendalikan data pesera 

Taspen. 

3. Melakukan kegiatan pemasaran produk Taspen dan kegiatan 

pertanggungjawaban dari calon peserta Taspen. 



 

4. Bertanggungjawab atas terselenggaranya pada unit kerjanya. 

5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 

karyawan yang dibawahinya. 

j. Kepala Seksi Administrasi Keuangan 

1. Melakukan pengendalian budget Kantor Cabang, administrasi aktiva, 

dan penyusunan Laporan Keuangan dan Manajemen Kantor Cabang. 

2. Melakukan rekonsiliasi bank dan pengecekan terhadap catatan 

pembukuan Kantor Cabang. 

3. Bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan di unit kerjanya. 

4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 

karyawan yang dibawahinya. 

5. Pemegang Log Book ketidaksesuain terhadap pelaksanaan system dan 

prosedur. 

k. Kepala Seksi Umum 

1. Menyelenggarakan kegiatan keskretariatan, kehumasan, kearsipan, 

pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan atas asset perusahaan 

termasuk pengamanan perusahaan. 

2. Mengendalikan pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, distribusi, 

peralatan kantor dan komputer di Kantor Cabang, serta 

bertanggungjawab terhadap pegawai yang dibawahinya. 

3. Pemegang Log Book keluhan pelanggan terhadap sistem dan prosedur. 

4.1.4   Wilayah Kerja 

       Wilayah kerja PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang merupakan salah 

satu daerah propinsi Jawa Timur dengan luas daerah 8.713,92 KM2  atau 18,18% 



 

dari luas wilayah propinsi Jawa Timur yang meliputi 4 Daerah Pemerintah Kota 

dan 4 Daerah Pemerintah Kabupaten, 117 Kecamatan dan 1,479 Desa 

(Kelurahan), sebagaimana tampak pada tabel berikut: 

Tabel. 4.1 
NAMA-NAMA IBUKOTA KABUPATEN/KOTA 

DI WILAYAH KERJA KANTOR CABANG MALANG 
 

Kota/Kabupaten Ibukota Luas(KM2) Kecamatan Desa 

Pem. Kota Malang Malang 110,06 5 62 

Pem. Kota Pasuruan Pasuruan 35,29 3 35 

Pem. Kota Probolinggo Probolingo 56,70 3 44 

Pem Kota Batu Batu 202,80 3 22 

Pem. Kab. Malang Malang 3.348,00 33 389 

Pem. Kab. Pasuruan Pasuruan 1.474,0 24 368 

Pem. Kab. Probolinggo Probolinggo 1.696,17 25 334 

Pem. Kab. Lumajang Lumajang 1.790,90 21 227 

  8.713,92 117 1481 

Sumber: Bidang Personalia dan Umum PT. Taspen (Persero) Cabang Malang 

 
 Karena wilayah kerja yang berbentuk karesidenan tersebut, PT Taspen 

(Persero) Cabang Malang mempunyai jaringan pelayanan yang didukung 

kerjasama oleh beberapa Bank seperti Bank Jatim, Bank rakyat Indonesia (BRI), 

BTPN, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Kantor Pos di seluruh wilayah kerja 

Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Malang, sebagai mitra perpanjangan tangan 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. Sampai saat ini PT Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Malang memiliki jumlah titik layanan sebanyak 213 titik yang 

nampak pada tabel 4.2: 



 

 
 
 
 
 

Tabel 4.2 
Jaringan Pelayanan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

 
No. Kantor Bayar Jumlah Titik Layanan 

1 PT Pos Indonesia  
 1. KPRK Malang 33 
 2. KPRK Lawang 1 
 3. KPRK Pasuruan 19 
 4. KPRK Probolinggo 17 
 5. KPRK Lumajang 13 
 6. SGG Malang 1 
2 Bank Jawa Timur  
 1. Bank Jatim Malang 1 
 2. Bank Jatim Pasuruan 1 
 3. Bank Jatim Probolinggo 1 
 4. Bank Jatim Kraksaan 1 
 5. Bank Jatim Lumajang 1 
 6. Bank Jatim Batu 1 
3 Bank Rakyat Indonesia  
 1. BRI Malang Kawi 26 
 2. BRI Marthadinata 24 
 3. BRI Pasuruan 19 
 4. BRI Probolinggo 17 
 5. BRI Lumajang 23 
4 Bank BTPN  
 1. BTPN Malang 8 
 2. BTPN Pasuruan 2 
 3. BTPN Probolinggo 2 
 4. BTPN Lumajang 1 
5 Bank Lainnya  
 1. BTN Malang 1 
Jumlah 213 

Sumber: PT Taspen (Persero) Cabang Malang, 2009 

 
4.2 Pembahasan 

Dalam penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan Balanced 

Scorecard, Penjabaran visi dan misi menjadi tujuan strategik pada setiap 

perspektif merupakan langkah awal yang harus diambil. Tujuan strategik pada 

masing-masing perspektif tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk 

menentukan beberapa key succes factor penilaian. Langkah kedua adalah 



 

membuat peta strategi dari PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

berdasarkan empat perspektif balanced scorecard, dan langkah ketiga adalah 

melakukan penilaian kinerja organisasi. 

4.2.1 Penjabaran Visi dan Misi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

 Penjabaran visi dan misi PT Taspen Persero Kantor Cabang Malang 

menjadi tujuan dan tolok ukur penilaian kinerja pada keempat perspektif 

merupakan langkah penting dalam evaluasi kinerja dengan pendekatan balanced 

scorecard. Proses Penjabaran visi dan misi untuk dijadikan tolok ukur penilaian 

kinerja pada masing-masing perspektif ini dilakukan melalui studi lapangan untuk 

mengamati kinerja dari masing-masing perspektif dalam perusahaan. Setelah studi 

lapangan selesai, maka dilakukan wawancara dan diskusi berkenaan dengan hasil 

studi lapangan bersama pejabat di lingkungan PT Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Malang untuk mencapai suatu konsensus (kesepakatan) terkait dengan 

penjabaran masing-masing perspektif kedalam suatu tolok ukur. 

 Penjabaran visi dan misi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang pada 

perspektif keuangan dapat dilihat pada tabel 4.3: 

Tabel 4.3 
Penjabaran visi dan misi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

Perspektif Keuangan 
 

Visi Manjadikan Taspen sebagai Pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial 
lainnya yang terpercaya, bersih, sehat dan benar dengan pelayanan tepat orang, tepat 

waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi 

Tujuan 
strategik 

Stabilitas Kinerja Keuangan 

Key 
Success 
Factor 

Keberhasilan proyeksi 
anggaran 

Keberhasilan 
pengendalian anggaran 

Keberhasilan Proyeksi arus 
kas 

Tolok 
Ukur 

Strategis 

Selisih rasio ideal dan rasio 
realisasi anggaran bulanan 

Selisih rasio realisasi 
anggaran antar bulan 

Persen Deviasi Realisasi dan 
proyeksi Arus Kas tiap bulan 

Sumber: Data diolah 2009 



 

 Tabel tersebut menunjukkan bahwa stabilitas keuangan menjadi tujuan 

strategik dalam perspektif keuangan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. 

Tujuan strategik perspektif ini bukanlah maksmalisasi hasil keuangan dengan 

indikator seperti ROI, ROA, ROCE, EVA, dll. Tujuan strategik perspektif ini 

adalah stabilitas keuangan mengingat PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

adalah organisasi publik sebagai perpanjangan dari PT Taspen (Persero) Indonesia 

untuk memudahkan prinsip 5T PT Taspen dalam menyalurkan dana pensiun dan 

THT kepada Peserta Taspen. Stabilitas kinerja keuangan disini dalam arti 

bagaimana kantor cabang mampu mempertahankan kinerja keuangan terkait 

dengan anggaran dan arus kas yang terjadi agar tetap sesuai dengan kebijakan 

yang telah dibuat PT Taspen (Persero) Pusat terkait kebijakan anggaran dan kas. 

 Untuk mencapai stabilitas kinerja keuangan, bagian keuangan PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang harus mampu melakukan ketepatan dalam 

melakukan proyeksi anggaran yang dinilai dengan menganalisis selisih rasio ideal 

dan rasio realisasi anggaran bulanan. Pengendalian anggaran juga harus dilakukan 

oleh PT Taspen yang dinilai dengan menghitung selisih rasio realisasi anggaran 

antar bulan, apakah telah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat PT Taspen 

(Persero) Indonesia. Selain itu, keberhasilan proyeksi arus kas yang dinilai dengan 

mengukur persen deviasi proyeksi arus kas tiap bulan juga menjadi vital, 

mengingat perputaran arus kas yang terjadi di kantor cabang yang merujuk pada 

diterbitkannya Surat Perintah Bayar (SPB) tentunya mempengaruhi arus kas  PT 

Taspen (Persero) Pusat sehingga proyeksi arus kas kantor cabang sedapat 

mungkin harus diramalkan secara tepat untuk menunjang stabilitas kinerja 

keuangan. 



 

 Selain perspektif keuangan, perspektif pelanggan juga menjadi hal vital 

mengingat PT Taspen (Persero) merupakan perusahaan publik yang bergerak di 

bidang jasa. Penjabaran visi dan misi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

perspektif pelanggan, dapat dilihat pada Tabel 4.4: 

Tabel 4.4 
Penjabaran visi dan misi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

Perspektif Pelanggan 
 

Visi Manjadikan Taspen sebagai Pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya 
yang terpercaya, bersih, sehat dan benar dengan pelayanan tepat orang, tepat waktu, tepat 

jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi 
Tujuan 

strategik 
Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi para Peserta Taspen 

Key 
Success 
Factor 

 
Kepuasan Peserta Taspen 

Tolok 
Ukur 

Strategis 

 
Tingkat Kepuasan Peserta Taspen terhadap layanan yang telah diberikan 

Sumber: Data diolah 2009 

 Untuk mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi para 

Peserta Taspen, PT Taspen (Persero) Kantor Cabang malang harus selalu 

menyediakan dan meningkatkan pelayanan terbaik untuk mencapai suatu kondisi 

dimana pelanggan (Peserta Taspen) merasa puas atas layanan yang diberikan. 

Kepuasan Peserta Taspen adalah hal yang senantiasa harus diwujudkan. Melalui 

prinsip 5T dan layanan SMART, PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

berusaha untuk merealisasikan hal tersebut. 

 Dalam perspektif ini ada penyesuaian dimana indikator retensi pelanggan 

yang biasa digunakan sebagai salah satu indicator perspektif pelanggan dalam 

balanced scorecard tidak digunakan. Hal ini mengingat bahwa PT Taspen 

(Persero) merupakan satu-satunya lembaga yang mengurus masalah pensiun dan 

THT para pegawai negeri di Indonesia, sehingga suatu retensi pelanggan terjadi 



 

apabila peserta telah wafat dan tidak memiliki ahli waris seperti kriteria yang telah 

ditentukan. 

 Perspektif proses bisnis internal menjadi hal penting terkait dengan kegiatan 

operasional yang dilakukan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. 

penjabaran visi dan misi perspektif ini dapat dilihat pada Tabel 4.5: 

Tabel 4.5 
Penjabaran visi dan misi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

Perspektif Proses Bisnis Internal 
 

Visi Manjadikan Taspen sebagai Pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya 
yang terpercaya, bersih, sehat dan benar dengan pelayanan tepat orang, tepat waktu, tepat 

jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi 
Tujuan 

strategik 
Optimalisasi realisasi program PT Taspen (Persero) Indonesia 

Key 
Success 
Factor 

 
Realisasi Pelayanan Unggulan 

Kerjasama pihak ketiga sebagai mitra 
perpanjangan Taspen 

Tolok 
Ukur 

Strategis 

Tingkat pencapaian program Taspen Pro-
Aktif 

Tingkat efektivitas penyaluran dana pensiun 
bulanan 

Sumber: Data diolah 2009 

 Proses bisnis internal PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

memiliki tujuan strategik untuk mengoptimalisasikan realisasi program PT Taspen 

(Persero) Indonesia. Melalui studi berkenaan dengan rantai nilai yang terjadi 

dalam internal PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. Ada tiga hal yang 

diketahui berkenaan dengan proses inovasi, proses operasi dan proses pelayanan 

purna jual. 

Inovasi telah dilakukan PT Taspen (Persero) melalui program Taspen Pro-

Aktif yang merupakan produk layanan unggulan. Melalui realisasi pelayanan 

unggulan diharapkan mampu memberi manfaat lebih bagi Peserta dan PT Taspen 

(Persero) itu sendiri. Untuk menilai keberhasilan, maka tingkat pencapaian 

program Taspen Pro-Aktif menjadi tolok ukur dari proses inovasi tersebut. 



 

Proses operasi yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai 

mitra Perpanjangan Taspen yang merujuk pada efektifitas penyaluran dana 

pensiun kepada para pensiun bulanan juga menjadi hal yang penting. Dalam hal 

ini tolok ukur terkait tingkat efektivitas penyaluran dana pensiun bulanan 

merupakan salah satu upaya  dari PT Taspen (Persero) untuk merealisasikan 

prinsip 5T dalam proses operasinya.  

Untuk proses pelayanan purna jual, ada penyesuaian dimana hasil dari 

proses ini dapat diketahui melalui analisis kepuasan Peserta Taspen yang terdapat 

pada perspektif pelanggan. 

 Perspektif Employee and Organization Capacity merupakan fondasi 

penunjang perspektif keuangan, pelanggan, dan proses bisnis internal. Penjabaran 

visi dan misi perspektif ini dapat dilihat pada Tabel 4.6: 

Tabel 4.6 
Penjabaran Visi dan Misi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

Perspektif Employee and Organization Capacity 
 

Visi Manjadikan Taspen sebagai Pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya 
yang terpercaya, bersih, sehat dan benar dengan pelayanan tepat orang, tepat waktu, tepat 

jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi 
Tujuan Mainteneance SDM dan Peningkatan Kinerja Operasional  

Key 
Success 
Factor 

Perhatian 
Perusahaan pada 

Karyawan 

 
Fasilitas 

 
Dukungan Sistem 

Informasi 

 
Pemberdayaan 

Pegawai 
Tolok 
Ukur 

Strategis 

Tingkat Kepuasan 
Karyawan 

Tingkat Ketersediaan 
Fasilitas 

Tingkat Dukungan 
Sistem Informasi 

Tingkat Pencapaian 
Kriteria Pendukung 
Kerberhasilan Tim 

Sumber: Data diolah 2009 

 Perspektif Employee and Organization Capacity memiliki tujuan strategik 

dalam pemeliharaan SDM dan peningkatan kinerja operasional PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang. Tingkat kepuasan karyawan, Tingkat 

ketersediaan fasilitas, Tingkat dukungan sistem informasi, dan tingkat pencapaian 



 

kriteria pendukung keberhasilan tim merupakan tolok ukur strategis untuk 

mengukur masing-masing key success factor yang ada dalam perspektif ini. 

4.2.2 Matriks Peta Strategi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

 Setelah visi dan misi dijabarkan ke dalam empat perspektif balanced 

scorecard. Langkah selanjutnya adalah membuat matriks peta strategi berdasarkan 

empat perspektif tersebut. Matriks Peta strategi PT Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Malang dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut:



 

Gambar 4.2 
Matriks Peta Strategi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 Sumber: Data Diolah 2009



 

 Gambaran peta strategi tersebut menunjukkan bahwasannya masing-masing 

perspektif dalam balanced scorecard pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Malang saling mendukung untuk merealisasikan visi dan misi perusahaan. 

Sebagai fondasi, perspektif Employee & Organization Capacity memiliki tujuan 

strategik untuk memelihara SDM dan meningkatkan kinerja operasional. Keempat 

key success factor perspektif ini mendukung kinerja proses bisnis internal dalam 

realisasi pelayanan unggulan, bahkan key success yaitu dukungan sistem 

informasi mampu mendukung key success kerjasama dengan pihak ketiga sebagai 

mitra perpanjangan taspen dalam hal koordinasi secara on-line serta mampu 

mendukung perspektif pelanggan terutama dalam hal kecepatan proses pelayanan. 

Key success perhatian perusahaan pada karyawan dan key success pemberdayaan 

karyawan juga mampu meningkatkan semangat kerja karyawan untuk 

menimbulkan situasi kinerja yang kondusif sehingga kedua key success ini 

mampu mendukung key success kepuasan pelanggan. 

 Persepektif proses bisnis internal yang memiliki tujuan strategik untuk 

mengoptimalkan program PT Taspen (Persero) Indonesia mampu mendukung 

perspektif keuangan pelanggan. Key success realisasi program unggulan mampu 

mendukung perspektif keuangan dalam hal perencanaan arus kas, sedangkan key 

success kerjasama dengan pihak ketiga sebagai mitra perpanjangan Taspen 

mampu mendukung perspektif pelanggan terutama dalam efektivitas penyaluran 

dana pensiun bulanan sehingga prinsip 5T PT Taspen (Persero) dapat terealisasi. 

 Dalam perspektif keuangan, tujuan utama bukanlah maksimalisai 

keuntungan melainkan bagaimana PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

mampu melakukan stabilitas keuangan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat 



 

PT Taspen (Persero) Pusat. Key success terkait dengan anggaran mampu 

mendukung key success keberhasilan proyeksi arus kas yang tentu saja juga 

mampu mendorong terealisasinya kepuasan pelanggan terkait dengan prinsip 5T. 

Perspektif pelanggan dengan key success kepuasan Peserta Taspen, 

merupakan indikasi hasil ekspektasi para Peserta Taspen terhadap pelayanan yang 

telah diberikan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. 

Apabila keempat perspektif tersebut telah bersinergi dengan baik, maka 

akan membantu PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang mendekati visi-nya. 

4.2.3 Analisis Masing-Masing Perspektif 

4.2.3.1 Perspektif Keuangan 

 Pada siklus kehidupan perusahaan, saat ini PT Taspen (Persero) Indonesia 

berada pada tahap Sustain. Hal ini diperkuat dengan indikator–indikator dimana 

sampai saat ini PT Taspen (Persero) Indonesia masih melakukan investasi dan 

reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. PT Taspen 

mulai berinvestasi untuk mengembangkan kapasitas dan meningkatkan perbaikan 

operasional secara konsisten. 

 Mengingat objek penelitian merupakan Kantor Cabang. Saat ini PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang berada pada tahap harvest mengingat adanya 

indikator dimana sudah tidak ada lagi investasi besar pada kantor cabang, kecuali 

pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Oleh karena PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang merupakan perpanjangan tangan PT Taspen 

(Persero) Indonesia yang dibentuk sebagai BUMN organisasi publik murni untuk 

memudahkan proses penyampaian dana Pensiun dan THT, maka ada penyesuaian 

dalam penilaian perspektif keuangannya. 



 

 Setelah dilakukan studi berkenaan dengan aktivitas keuangan yang terjadi 

pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. Pada perspektif keuangan, 

stabilitas kinerja keuangan merupakan tujuan dari perspektif ini. Tolok ukur yang 

digunakan ada tiga yaitu: 1) nilai selisih rasio ideal dan rasio realisasi anggaran 

bulanan untuk mengukur keberhasilan proyeksi anggaran, 2) nilai selisih rasio 

realisasi anggaran antar bulan untuk mengukur keberhasilan pengendalian 

anggaran, dan 3) nilai persen deviasi realisasi dan proyeksi arus kas tiap bulan 

untuk mengukur keberhasilan proyeksi dari arus kas. Untuk perhitungannya dapat 

dilihat pada Tabel 4.7 : 

Tabel 4.7 
Perhitungan Perspektif Keuangan 

 
 

No 
 

Tolok Ukur 
 

Periode 
 

Perhitungan 
Rasio 

 
Target 

 
Realisasi 

 
Skor 

Rata-
rata 
skor 

Rata-
rata 
skor 
total 

Desember 2008 42,79 % – 31,91 % 10,88 % 3 

Januari 2009 51,52 % – 39,04 % 12,18 % 3 

1 Selisih Rasio Ideal dan 

Rasio Realisasi Anggaran 

Program Pensiun 

Februari 2009 59,59 % – 49,83 % 9,76 % 4 

 
3,33 

Desember 2008 41,20 % – 37,36 % 3,84 % 5 

Januari 2009 50,96 % – 48,87 % 2,09 % 5 

2 Selisih Rasio Ideal dan 

Rasio Realisasi Anggaran 

Program THT 

Februari 2009 60,41 % – 54,42 % 

 
 
 
 
 
 

< 5 % 

5,99 % 4 

 
4,67 

 
 
 
 
 
 
 

3,535 

Januari 2009 39,04 % – 31,91 % 7,13 % 4 3 Selisih Rasio Realisasi 

Anggaran Pensiun 

antar bulan 
Februari 2009 49,83 % – 39,04 % 10,79 % 3 

 
3,5 

Januari 2009 48,87 % – 37,36 % 11,51 % 3 4 Selisih Rasio Realisasi 

Anggaran  THT 

antar bulan 
Februari 2009 54,42 % – 48,87 % 

 
 
 
 

< 5 % 

5,55 % 4 

 
3,5 

 
 
 
 
 

3,5 

Desember 2008 33,97 % 1 

Januari 2009 - 0,15 % 5 

5 Persen Dev Realisasi dan 

Proyeksi Arus Kas 

Program Pensiun 

Februari 2009 19,58 % 3 

 
 

3 
 

Desember 2008 19,62 % 3 

Januari 2009 1,92 % 5 

6 Persen Dev Realisasi dan 

Proyeksi Arus Kas 

Program THT 

Februari 2009 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

< I10I % 

- 29,89 % 2 

 
 

3,33 

 
 
 
 
 
 

3,165 

Sumber: Data diolah 2009 



 

 Keberhasilan proyeksi anggaran pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Malang dinilai baik apabila selisih rasio ideal dan rasio realisasi anggaran dalam 

satu bulan kurang dari 10% dan dinilai baik sekali apabila selisih rasio ideal dan 

rasio realisasi kurang dari 5%. Tingkat keberhasilan proyeksi anggaran program 

Pensiun dan THT dapat dilihat pada Tabel 4.7 butir 1 dan 2, dimana untuk 

program pensiun, keberhasilan proyeksi anggaran dicapai pada bulan Februari 

yang ditunjukkan dengan nilai selisih rasio ideal dan rasio realisasi dibawah 10% 

yaitu 9,76% sehingga mendapat skor 4 (Baik) walaupun dalam bulan sebelumnya 

tidak mencapai target di bawah 10%. Sedangkan untuk program THT, 

keberhasilan telah dicapai tiap bulannya (Desember 2008 - Februari 2009) karena 

telah berhasil mencapai target dibawah 10%. Bahkan untuk bulan Desember 2008 

dan Januari 2009 PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang mampu mencapai 

target dibawah 5% dan mendapat skor 5 (baik sekali) pada bulan-bulan tersebut. 

 Karena pemberian skor dalam perspektif ini dilakukan tiap bulan maka rata-

rata skor untuk tolok ukur selisih rasio ideal dan rasio realisasi anggaran bulanan, 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang memperoleh skor 3,535 (diambil dari 

rata-rata skor selisih rasio ideal dan rasio realisasi anggaran tiap bulan yaitu: rata-

rata skor untuk program pensiun sebesar 3,33 dan rata-rata skor untuk program 

THT sebesar 4,67). 

 PT Taspen (Persero) Indonesia telah membuat kebijakan pengendalian 

anggaran sebesar 10% untuk setiap kantor cabang perihal kenaikan realisasi 

anggaran tiap bulannya. Sehingga kinerja keuangan Kantor Cabang dinilai baik 

apabila selisih rasio realisasi anggaran antar bulan (dari bulan sebelumnya) kurang 



 

dari 10%. Kinerja keuangan dinilai baik sekali apabila selisih rasio realisasi 

anggaran antar bulan kurang dari 5%. 

 Untuk program pensiun, pada bulan Januari kinerja keuangan PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang telah mencapai target karena berhasil 

menciptakan pengendalian anggaran (selisih dibawah 10%) sehingga mendapat 

skor 4, sedangkan pada bulan Februari kinerja keuangan tidak bisa mencapai 

target (selisih sebesar 10,79) sehingga mendapat skor 3. Untuk program THT, 

pada bulan januari kinerja keuangan belum mampu mencapai target (selisih 

sebesar 11,51) sehingga memperoleh skor 3, sedangkan untuk bulan Februari 

kinerja keuangan telah mampu mencapai target (selisih sebesar 5,55%) sehingga 

memperoleh skor 4. Untuk tolok ukur selisih rasio realisasi anggaran antar bulan 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang memperoleh skor 3,5 (didapat dari 

rata-rata skor selisih  realisasi anggaran antar bulan program pensiun sebesar 3,5 

dan rata-rata skor selisih  realisasi anggaran antar bulan program THT sebesar 

3,5). 

 Tolok ukur persen deviasi realisasi dan proyeksi arus kas bulanan, 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan proyeksi arus kas yang dilakukan 

kinerja keuangan pada tiap-tiap kantor cabang. Proyeksi arus kas merupakan tugas 

terberat kinerja keuangan pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

karena dilakukan secara harian. Dalam membuat proyeksi arus kas, kinerja 

keuangan melakukan analisis tren yang terjadi pada kurun waktu bulan bahkan 

tahun sebelumnya sehingga memungkinkan untuk menciptakan persen deviasi 

dibawah 10%. PT Taspen (Persero) telah menetapkan kebijakan untuk kantor 

cabang mampu menciptakan persen deviasi dibawah 10% mengingat adanya 



 

penerbitan SPB (Surat Perintah Bayar). Apabila proyeksi yang dilakukan meleset 

(diatas 10%) maka akan mengganggu stabilitas keuangan PT Taspen (Persero) 

Pusat.  

 Untuk persen deviasi arus kas program pensiun, Kinerja keuangan PT 

Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang mendapat skor 1 (kurang sekali) pada 

bulan Desember 2008 karena mencapai 33,97%. Namun pada bulan januari 2009 

kinerja keuangan memperoleh skor 5 (sangat baik) kerena persen deviasi 

mencapai -0,15% dan pada bulan Februari kinerja keuangan memperoleh skor 3 

(cukup baik) karena persen deviasi berada pada nilai 19,58%. Sehingga rata-rata 

skor untuk persen deviasi arus kas program pensiun memperoleh skor 3. 

 Untuk persen deviasi arus kas program THT, Kinerja keuangan PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang mendapat skor 3 (cukup baik) pada bulan 

Desember 2008 karena persen deviasi berada pada nilai 19,62%. Pada bulan 

januari 2009 kinerja keuangan memperoleh skor 5 (sangat baik) kerena persen 

deviasi mencapai 1,92%. Namun pada bulan Februari kinerja keuangan 

memperoleh skor 2 (kurang) karena persen deviasi berada pada nilai -29,89%. 

Rata-rata skor untuk persen deviasi arus kas program pensiun memperoleh skor 

3,33 sehingga rata-rata skor untuk persen deviasi arus kas program pensiun dan 

THT adalah 3,165. 

 Perspektif Keuangan yang menggunakan ketiga tolok ukur untuk menilai 

kinerja keuangan tersebut diberi bobot sebesar 0,25 dari skala 1,0. Nilai ini 

merupakan hasil persetujuan dari Kacab dan Kabid Keuangan PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang. Rata-rata skor dari ketiga tolok ukur yaitu 

sebesar 3,4 maka perspektif keuangan dapat dikategorikan baik. Dengan bobot 



 

0,25, maka nilai kinerja pada perspektif keuangan sebesar 0,85. Hasil penilaian 

persepektif keuangan dapat dilihat pada tabel 4.8: 

Tabel 4.8 
Hasil Penilaian Perspektif Keuangan 

 
No Perspektif / 

Tolok Ukur 
Target Realisasi Skor Rata

-rata 
skor 

bobot Nilai 
kinerja 

Kriteria 
Kinerja 

Organisasi 
Perspektif Keuangan 

1 Selisih Rasio 

Ideal dan 

Rasio 

Realisasi 

Anggaran 

Bulanan 

 
Dijelaskan pada 

tabel 4.7 
no 1 & 2 

 
 
 

3,535 

2 Selisih Rasio 

Realisasi 

Anggaran 

antar bulan 

 
Dijelaskan pada 

tabel 4.7 
no 3 & 4 

 
 

3,5 

3 % Dev 

Realisasi dan 

Proyeksi Arus 

Kas tiap bulan 

 
Dijelaskan pada 

tabel 4.7 
no 5 & 6 

 
 

3,165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,85 

 

Sumber: Data diolah 2009 
 
4.2.3.2 Perspektif Pelanggan 

 Dalam perspektif pelanggan, tolok ukur yang digunakan adalah tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap produk layanan ketaspenan yang diberikan PT 

Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. Kuesioner disebarkan kepada 50 

responden yaitu para Peserta Taspen yang mengurus berkas-berkas ketaspenan di 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang pada bulan Februari 2009. Hasil dari 

kuesioner telah diuji validitas dan realibilitasnya, dan hasil dari uji tersebut 

ditunjukkan dalam tabel 4.9: 



 

Tabel 4.9 
Analisis Tolok Ukur Kepuasan Pelanggan 

 
Pernyataan Rata-

rata 
r Hitung Alpha 

Cronbach 
 

3,66 
4,08 
4,22 

Kehandalan (x1) 
Prosedur pelayanan yang tepat waktu (x1.1) 
Prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit (x1.2) 
Informasi ketaspenan mudah diperoleh (x1.3) 
(Rata-rata x1) (3,98) 

 
0,435 
0,538 
0,457 

 
0,642 

 
4,14 

 
4,24 

 
4,16 

Daya Tanggap (x2) 
Pelayanan karyawan terhadap Anda sudah memuaskan 
(x2.1) 
Kesediaan karyawan dalam memberikan informasi 
ketaspenan mudah dipahami (x2.2) 
Kesediaan karyawan dalam memberikan informasi 
pelayanan sudah sesuai dengan prinsip SMART (x2.3) 
(Rata-rata x2) (4,18) 

 
0,503 

 
0,442 

 
0,593 

 
 
 

0,680 

 
4,16 

 
4,22 

Jaminan (x3) 
Sikap karyawan dalam melayani Anda sudah sopan 
(x3.1) 
Kejujuran karyawan dalam melayani Anda dapat 
dipercaya (x3.2) 
(Rata-rata x3) (4,19) 

 
0,494 

 
0,494 

 
 

0,661 

 
4,16 

 
4,22 
4,14 

Empaty (x4) 
Perhatian karyawan terhadap Anda sudah sopan (x4.1) 
Perhatian karyawan terhadap pelayanan sudah baik 
(x4.2) 
Kemampuan karyawan menjalin komunikasi dengan 
Anda sudah baik (x4.3) 
(Rata-rata x4) (4,17) 

 
0,726 

 
0,507 
0,514 

 
 

0,749 

 
3,90 
4,08 
4,28 
4,44 
3,66 
3,70 

 
4,40 

Bukti Fisik (x5) 
Ruang tunggu sudah nyaman (x5.1) 
Tata letak kantor sudah rapi (x5.2) 
Kebersihan kantor selalu terjaga (x5.3) 
Karyawan selalu tampil rapi (x5.4) 
Fasilitas pelayanan ketaspenan sudah memadai (x5.5) 
Fasilitas kamar kecil selalu terjaga kebersihannya 
(x5.6) 
Fasilitas parkir sudah mencukupi (x5.7) 
(Rata-rata x5) (4,06) 

 
0,594 
0,546 
0,517 
0,609 
0,543 
0,570 

 
0,486 

 
 
 
 

0,805 

Rata-Rata Total Variabel Kepuasan Pelanggan  4,116  
Sumber: Data diolah 2009 

 Untuk Uji Validitas, dengan Software SPSS 13.0 didapat ”r-Tabel” sebesar 

0,235. Nilai ”r-Hitung” seluruh sub variabel dalam kuesioner kepuasan pelanggan 

memiliki nilai diatas 0,235 maka seluruh variabel tersebut dinyatakan valid. Data 



 

hasil kuesioner tersebut reliabel karena koefisien alpha cronbach pada masing-

masing variabel bernilai diatas 0,6. 

 Dari hasil kuesioner kepuasan pelanggan, diperoleh informasi berkenaan 

dengan persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh PT 

Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. Nilai sebesar 3,98 pada poin 

kehandalan menunjukkan bahwa kinerja sudah baik tetapi masih perlu 

ditingkatkan lagi, item Pelayanan yang tepat waktu) menunjukkan rata-rata 

sebesar 3,66. hal ini menjadi peringatan untuk kinerja pelayanan untuk selalu 

berusaha merealisasikan prinsip 5T terutama dalam prinsip Tepat Waktu. Variabel 

Bukti fisik, Daya tanggap dan Empati juga sudah baik karena memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 4,06; 4,18; dan 4,17 sehingga menjadi kewajiban kinerja 

pelayanan untuk mempertahankan dan meningkatkan. Nilai tertinggi diperoleh 

variabel jaminan (4,19), hal ini menunjukkan bahwa Peserta Taspen telah percaya 

terhadap kinerja pelayanan dan menjadi harga mati bagi kinerja pelayanan untuk 

memberikan jaminan terbaik bagi Peserta Taspen. 

 Nilai rata-rata akhir sebesar 4,116 menunjukkan bahwasannya kinerja 

pelayanan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang termasuk dalam katagori 

baik dan Peserta Taspen merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan. 

Namun ada hal yang harus diperhatikan melihat adanya saran-saran tambahan 

yang muncul dari responden (peserta taspen) seperti: 

1. Tangga masuk terlalu tinggi. 

2. Perbaikan kinerja penerima berkas (loket 2), karena lambat. 

3. Sebaiknya tidak ada lagi kemacetan dalam software komputer 

pembayaran. 



 

4. Mohon disediakan tempat untuk istirahat dan tiduran. 

 Saran-saran tambahan tersebut muncul sesuai dengan realita yang terjadi di 

lapangan. Seperti tangga masuk terlalu tinggi, hal ini muncul mengingat para 

peserta taspen yang sebagian besar berusia lanjut sehingga ketinggian tangga 

masuk akan menyulitkan kondisi fisik Peserta Taspen. Lambatnya kinerja 

penerima berkas (loket 2) disebabkan karena pada loket tersebut karyawan harus 

melakukan pemilahan dan check terhadap berkas-berkas ketaspenan dari Peserta 

Taspen sehingga memakan waktu lebih kurang 2 menit untuk satu dokukumen. 

Kemacetan dalam software SAP disebabkan karena padatnya pengguna jaringan 

atas (salah satu jenis penyedia jaringan online) karena hampir seluruh institusi 

perbankan di Malang mulai bulan Desember 2009 beralih menggunakan jaringan 

atas sehingga menyebabkan (network busy). Saran terakhir terkait dengan 

penyediaan tempat istirahat dan tiduran, muncul mengingat wilayah pelayanan 

Kantor Cabang Taspen yang berbentuk karesidenan (Malang, Batu, Pasuruan, 

Probolinggo dan Lumajang) sehingga untuk peserta yang mengurus pensiun baru 

dan THT (dari wilayah dalam karesidenan tersebut) harus datang langsung ke PT 

Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang dan tentunya hal tersebut membuat 

Peserta Taspen kelelahan (terutama Peserta Taspen non-malang). 

 Sesuai dengan kesepakatan dalam pemberian skor, maka persepektif 

pelanggan memperoleh skor 4 (Baik). Dengan bobot sebesar 0,3 (Diperoleh atas 

kesepakatan peneliti dengan Kacab dan Kabid Pelayanan PT Taspen (Persero) 

kantor Cabang Malang) maka kinerja dari perspektif pelanggan memiliki nilai 

kinerja sebesar 1,2. Hasil penilaian perspektif pelanggan ini dapat dilihat pada 

tabel 4.10: 



 

 

 Tabel 4.10 
Hasil Penilaian Perspektif Pelanggan 

 
No Perspektif/ 

Tolak ukur 
Target Realisasi Skor Rata-

rata 
Skor 

Bobot Nilai 
Kinerja 

Kriteria 
Kinerja 

Organisasi 
Perspektif  Pelanggan 
1. Kepuasan 

Pelanggan 
 4,116 4 4 0,3 1,2  

Sumber : Data diolah 2009 

4.2.3.3 Perspektif Proses Bisnis Internal 

 Dalam perspektif proses bisnis internal, yang menjadi tolok ukur penilaian 

adalah optimalisasi program PT Taspen (Persero) dimana ada dua hal penting 

untuk merealisasikan optimalisasi program tersebut yaitu Pencapaian program 

Taspen pro-aktif dan Tingkat ketepatan pengiriman dana pensiunan kepada 

peserta Taspen melalui mitra Taspen. 

 Program Taspen pro-aktif adalah salah satu program unggulan PT Taspen 

(Persero) Indonesia dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada peserta dan 

tertib administrasi dalam hal pembayaran pensiun pertama dan Tabungan Hari 

Tua, dimana dalam hal ini PT Taspen secara pro-aktif bekerjasama dengan Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik 

yang bertujuan: 

1. Meningkatkan Pelayanan 

2. Koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik 

3. Arus kas lebih terkendali 

4. IWP dapat disatukan 

5. Pemutakhiran data peserta lebih efektif 



 

Pada Tahun 2006 PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang telah 

melaksanakan pelayanan Pro-Aktif terhadap 5 Pemerintah Daerah, yaitu  

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten 

Probolinggo dan Kota Probolinggo. Dengan demikian, maka PT Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Malang mampu menjaring peserta lebih cepat dikarenakan BKD 

telah menyiapkan database terkait dengan data-data pegawai negeri dalam 

wilayah yang bersangkutan terutama data terkait dengan adanya pegawai negeri 

baru. Selain menguntungkan PT Taspen (Persero) seperti dijelaskan diatas, 

program ini tentunya juga menguntungkan Peserta Taspen, karena nantinya saat 

calon Peserta Taspen memasuki usia pensiun, tidak perlu lagi mengalami 

kerumitan dalam pengurusan berkas karena secara otomatis PT Taspen (Persero) 

telah melakukan pengurusan berkas pensiunan saat pensiunan tersebut terdaftar 

sebagai pegawai negeri. 

 Selain pencapaian program Taspen Pro-Aktif, Tingkat ketepatan 

pengiriman dana pensiunan kepada peserta Taspen melalui mitra Taspen (sebagai 

perpanjangan tangan Taspen) juga merupakan hal penting yang harus dilakukan 

PT Taspen (Persero) mengingat prinsip 5T yang senantiasa harus direalisasikan 

PT Taspen (Persero). Dalam hal ini peranan PT Pos Indonesia sebagai mitra 

perpanjangan tangan Taspen lebih ditekankan mengingat sampai saat ini hanyalah 

PT Pos Indonesia yang mampu menjangkau peserta Taspen sampai ke pelosok 

desa walaupun ada mitra Taspen seperti BTPN, BTN, Bank Jatim, BRI tetapi 

keempat bank tersebut mengharuskan peserta Taspen memiliki rekening pada 

bank yang bersangkutan, sedangkan tidak seluruh peserta Taspen memiliki 

rekening bank. Jadi sampai saat ini hanya PT Pos Indonesia yang mampu 



 

menjangkau wilayah pelosok desa serta mampu memberikan layanan penyaluran 

dana pensiunan kepada peserta yang tidak atau belum memiliki rekening bank. 

 Sampai dengan bulan Februari 2009 terutama setelah tes CPNS. Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) yang ada dalam karesidenan PT Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Malang mencatat ada 8.568 orang pegawai negeri aktif. Sehingga 

PT Taspen Persero menetapkan target peningkatan jumlah peserta Taspen sampai 

73.088 orang (8.568 pegawai negeri aktif dan 64.520 orang peserta Taspen yang 

telah tercatat pada database PT Taspen sampai dengan bulan Januari 2009). PT 

Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang dengan program Taspen Pro-aktif telah 

mampu menjaring 2.313 pegawai negeri aktif di PT Taspen sehingga peserta 

Taspen pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang Sebesar 66.833 orang 

(91% dari target). Jadi untuk tolok ukur pencapaian program Taspen Pro-aktif, 

kinerja proses bisnis internal memperoleh skor sebesar 4 yang termasuk dalam 

kategori baik. 

 Untuk tolok ukur tingkat ketepatan pengiriman dana pensiunan kepada 

peserta taspen melalui mitra Taspen, data pada lembar kontrol Taspen terkait 

dengan penyaluran dana pensiunan melalui mitra PT Pos Indonesia pada bulan 

Februari 2009 menunjukkan tidak ada perbedaan dan selisih pada SP3, Rekap 1, 

LPJ dan Rekap 2. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketepatan pengiriman dana 

pensiun kepada peserta Taspen telah mencapai target yaitu 100% sehingga kinerja 

proses bisnis internal untuk tolok ukur ini memperoleh skor sebesar 5 dan 

termasuk dalam kategori baik sekali. 

 Sesuai dengan kesepakatan dalam pemberian skor, maka persepektif proses 

bisnis internal PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang memperoleh skor 4,5. 



 

Dengan bobot sebesar 0,2 (Diperoleh atas kesepakatan peneliti dengan Kacab, 

Kabid Personalia dan Umum serta Kabid Pelayanan PT Taspen (Persero) kantor 

Cabang Malang) maka kinerja dari perspektif proses bisnis internal memiliki nilai 

kinerja sebesar 0,9. Hasil penilaian perspektif pelanggan ini dapat dilihat pada 

tabel 4.11: 

Tabel 4.11 
Hasil Penilaian Perspektif Proses Bisnis Internal 

No Perspektif/ 
Tolak ukur 

Target Realisasi Skor Rata-
rata 
Skor 

Bobot Nilai 
Kinerja 

Kriteria 
Kinerja 

Organisasi
Perspektif  Proses Bisnis Internal 
1. Pencapaian 

program 
Taspen Pro-
aktif 

 
73.088  

 
64.520  

 
4 

2. Tingkat 
Ketepatan 
pengiriman 
dana 
pensiunan 
kepada 
peserta 
Taspen 
melalui 
mitra 
Taspen 

 
 
 
 
 

100 % 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

4,5 

 
 
 
 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 
 
 

 
0,9 

 

Sumber: Data diolah 2009 

 
4.2.3.4 Perspektif Employee and Organization Capacity 

 Dalam perspektif Employee and Organization Capacity, tolok ukur yang 

digunakan untuk mengukur kinerja perspektif ini ada 4 yaitu Kepuasan kerja 

pegawai, Ketersediaan Fasilitas, Dukungan sistem informasi, dan Pencapaian 

Kriteria Pendukung Keberhasilan Tim ketaspenan yang ada pada PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang. Kuesioner disebarkan kepada 45 responden 

yaitu seluruh Karyawan PT Taspen yang bekerja di PT Taspen (Persero) Kantor 



 

Cabang Malang. Hasil dari kuesioner telah diuji validitas dan realibilitasnya, dan 

hasil dari uji tersebut ditunjukkan dalam tabel 4.12; 4.13; 4.14 dan 4.15. 

 

Tabel 4.12 
Analisis Tolok Ukur Kepuasan Kerja Karyawan 

 
Variabel Rata-

rata 
r Hitung Alpha 

Cronbach 
 

4,51 
3,82 
4,04 

 
3,87 

Gaji dan Tunjangan (x1) 
PT. Taspen (Persero) membayar gaji tepat waktu 
(x1.1) 
Tunjangan yang diberikan sudah mencukupi (x1.2) 
Gaji yang diberikan sebanding dengan pekerjaan yang 
diberikan (x1.3) 
Cuti yang diberikan sudah mencukupi (x1.4) 
(Rata-rata x1) 

(4,06) 

 
0,424 
0,344 
0,384 

 
0,447 

 
 
 

0,612 

 
3,87 

 
4,51 

Keselamatan Kerja (x2) 
PT Taspen (Persero) mampu membela karyawan yang 
terlibat permasalahan (x2.1) 
PT Taspen (Persero) mampu menjaga keselamatan 
kerja karyawan (x2.2) 
(Rata-rata x2) (4,19) 

 
0,458 

 
0,458 

 
 

0,607 
 

 
3,89 

 
3,80 

 
3,76 

 
4,20 

Hubungan Sosial (x3) 
Hubungan kerjasama antar karyawan sudah harmonis 
(x3.1) 
Hubungan kerjasama antar seksi sudah terstruktur 
dipercaya (x3.2) 
Hubungan kerjasama karyawan dengan atasan sudah 
baik (x3.3) 
Citra PT Taspen (Persero) sudah baik di mata 
karyawan (x3.4) 
(Rata-rata x3) (3,91) 

 
0,658 

 
0,599 

 
0,580 

 
0,261 

 
 
 
 

0,726 

 
3,89 

 
3,76 

 
3,84 

 
4,02 

 
3,93 
3,93 

 
 

3,69 

Kepemimpinan (x4) 
Perhatian atasan terhadap pribadi karyawan sudah 
baik (x4.1) 
Atasan tanggap terhadap masalah yang dihadapi 
karyawan (x4.2) 
Atasan mampu menjalin komunikasi yang baik 
dengan karyawan (x4.3) 
Atasan telah bertindak ramah terhadap karyawan 
(x4.4) 
Pengambilan keputusan Perusahaan sudah tepat (x4.5) 
Atasan memiliki kemampuan yang baik dalam  
mengambil keputusan (x4.6) 
Atasan selalu terbuka dalam menyelesaiakan masalah 
(x4.7) 
(Rata-rata x4) (3,86) 

 
0,349 

 
0,448 

 
0,344 

 
0,393 

 
0,382 
0,311 

 
 

0,363 

 
 
 
 
 
 
 

0,651 



 

 
4,13 

 
3,89 

Penghargaan (x5) 
PT Taspen (Persero) memberikan penghargaan 
(reward) kepada karyawan (x5.1) 
PT Taspen (Persero) menerima kritik dan saran (x5.2) 
(Rata-rata x5) (4,01) 

 
0,628 

 
0,628 

 
 

0,771 

Rata-Rata Total (4,006)  
Sumber: Data diolah 2009 

Tabel 4.13 
Analisis Tolok Ukur Tingkat Ketersediaan Fasilitas 

 
Variabel Rata-

rata 
r 

Hitung 
Alpha 

Cronbach 
Fasilitas Gedung PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang 
Malang sudah memadai (x1) 
Fasilitas Ruang Kerja sudah sesuai kebutuhan (x2) 
Fasilitas Ruang Pertemuan sudah nyaman (x3) 
Tata Ruang Kantor sudah sesuai kebutuhan (x4) 
Komputer dan printer selalu dalam kondisi prima (x5) 
Jaringan telekomunikasi selalu dalam kondisi prima (x6) 
Alat-alat kantor sudah menunjang pekerjaan (x7) 
Sarana rekreasi sudah tersedia (x8) 
Kendaraan Pendukung sudah menunjang pekerjaan (x9) 
Fasilitas Musholla sudah baik (x10) 
Fasilitas kamar mandi selalu bersih (x11) 
Fasilitas Parkir mencukupi (x12) 
Fasilitas kantin sudah memadai (x13) 

4,07 
 

3,89 
3,93 
3,71 
3,80 
3,91 
3,89 
2,76 
4,09 
3,96 
3,44 
3,64 
3,69 

0,606 
 

0,574 
0,709 
0,708 
0,595 
0,700 
0,669 
0,515 
0,373 
0,740 
0,448 
0,742 
0,731 

 
 
 
 
 
 

0,905 

Rata-Rata Total 3,75  
Sumber: Data diolah 2009 

 
Tabel 4.14 

Analisis Tolok Ukur Tingkat Dukungan Sistem Informasi 
 

Variabel Rata-
rata 

r 
Hitung 

Alpha 
Cronbach 

Sistem Informasi (SAP, JAD, & DMS) mendukung  
pelayanan di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang 
Malang (x1) 
Sistem Informasi (SAP, JAD, & DMS) mendukung 
efisiensi waktu kerja (x2) 
Sistem Informasi yang terintegrasi online mempermudah 
penyampaian informasi ketaspenan (x3) 
Sistem Informasi (SAP, JAD, & DMS) meningkatkan 
produktifitas karyawan (x4) 
Sistem Informasi PT. Taspen (Persero) meningkatkan 
pengawasan kinerja Perusahaan (x5) 
Sistem Informasi PT. Taspen (Persero) mampu 
meningkatan keahlian karyawan (x6) 
Sistem Informasi PT. Taspen (Persero) mendukung 
efektifitas pengambilan keputusan (x7) 
Sistem Informasi (SAP, JAD, & DMS) mendukung 

3,96 
 
 

3,91 
 

3,78 
 

4,00 
 

4,00 
 

3,67 
 

3,62 
 

3,38 

0,637 
 
 

0,450 
 

0,768 
 

0,644 
 

0,532 
 

0,580 
 

0,660 
 

0,349 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,868 



 

efisiensi biaya (x8) 
Sistem Informasi (SAP, JAD, & DMS) milik PT. Taspen 
(Persero) dikuasai dengan baik oleh karyawan (x9) 
Sistem Informasi (SAP, JAD, & DMS) milik PT. Taspen 
(Persero) mudah dipahami karyawan (x10) 

 
3,09 

 
3,31 

 
0,555 

 
0,648 

Rata-Rata Total 3,67  
Sumber: Data diolah 2009 

Tabel 4.15 
Analisis Tolok Ukur Kriteria Pendukung Keberhasilan Tim 

 
Variabel Rata-

rata 
r 

Hitung 
Alpha 

Cronbach 
Kesadaran akan kerjasama merupakan pendukung 
keberhasilan tim (x1) 
Setiap Karyawan mengetahui job deskripsi masing-
masing (x2) 
Jalur kordinasi dan instruksi dapat dipahami dengan jelas 
(x3) 
Permasalahan yang disampaikan dengan baik akan 
membawa pada keberhasilan (x4) 
Perbedaan yang ada bukan suatu halangan (x5) 
Setiap karyawan memahami peraturan yang ditetapkan 
(x6) 
Pertemuan atau rapat mendukung keberhasilan kinerja 
(x7) 
Kesuksesan Perusahaan adalah kesuksesan seluruh 
karyawan (x8) 
Adanya kesempatan untuk memberikan umpan balik 
(x9) 

4,24 
 

3,96 
 

3,91 
 

3,93 
 

4,47 
3,91 

 
3,87 

 
4,20 

 
3,78 

0,604 
 

0,371 
 

0,392 
 

0,579 
 

0,611 
0,596 

 
0,611 

 
0,528 

 
0,522 

 
 
 
 
 
 
 

0,827 

Rata-Rata Total 4,03  
Sumber: Data diolah 2009 

 Data tersebut telah diuji validitasnya, dengan Software SPSS 13.0. Nilai ”r- 

Tabel” untuk perspektif employee and organization capacity sebesar 0,248. 

karena ”r-Hitung” seluruh variabel dalam 4 tolok ukur yang ada pada kuesioner 

employee and organization capacity memiliki nilai di atas 0,248 maka seluruh 

variabel tersebut dinyatakan valid. Data hasil kuesioner tersebut reliabel karena 

koefisien alpha cronbach pada masing-masing variabel bernilai diatas 0,6. 



 

 Kuesioner yang disebarkan kepada 45 karyawan PT Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Malang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja pegawai 

sebesar 4,006. tentu saja hal ini masuk dalam katagori baik sehingga untuk tolok 

ukur ini memperoleh skor sebesar 4. Namun ada hal yang perlu diperhatikan 

terkait dengan variabel kepemimpinan, kerena nilai variabel ini lebih rendah 

dibandingkan nilai variabel yang lain. 

 Untuk tolok ukur tingkat ketersediaan fasilitas, hasil kuesioner 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,75 dan masuk dalam kategori baik sehingga 

mendapat skor sebesar 4. Adapun nilai rata-rata terkecil yaitu 2,76 untuk item 

ketersediaan sarana rekreasi, sebenarnya manajemen PT Taspen (Persero) telah 

memberi perhatian untuk hal tersebut seperti tersedianya sarana olah raga seperti 

lapangan voli dan tenis meja serta adanya kegiatan mingguan seperti badminton di 

Gedung Unggul, futsal atau tenis di Araya, dan renang di kolam renang araya, 

bahkan di gedung  Taspen Kantor Cabang Malang ada fasilitas hiburan seperti 

studio band dan ruang karaoke. 

 Hasil kuesioner terhadap dukungan sistem informasi menunjukkan rata-rata 

sebesar 3,67 dan masuk dalam ketegori baik sehingga mendapat skor sebesar 4. 

namun tolok ukur ini memperoleh nilai terendah dibandingkan tolok ukur 

persepektif Employee and Organization Capacity yang lain. Dalam kenyataan di 

lapangan, banyak karyawan yang belum menguasai sistem informasi (SAP, JAD, 

dan DMS). Kondisi ini semakin buruk ketika pada bulan Desember 2009 banyak 

institusi perbankan di kota Malang beralih menggunakan jaringan atas sehingga 

terjadi network busy yang menyebabkan kinerja sistem informasi di PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang tidak dapat berjalan secara optimal. 



 

 Untuk kriteria pendukung keberhasilan tim memperoleh nilai sebesar 4,03 

dan masuk dalam kategori baik sehingga memperoleh skor sebesar 4. Hal ini 

menunjukkan bahwasannya karyawan telah memahami dengan baik akan 

pentingnya kesadaran terhadap kerjasama sebagai pendukung keberhasilan tim. 

 Persepektif Employee and Organization Capacity memperoleh skor rata-

rata sebesar 4,00 secara keseluruhan. Tentu saja perspektif ini termasuk dalam 

kategori baik. Dengan bobot 0,25 (Diperoleh atas kesepakatan peneliti dengan 

Kacab, Kabid Personalia dan Umum PT Taspen (Persero) kantor Cabang 

Malang), nilai kinerja pada perspektif ini sebesar 1,00. Hasil penilaian kinerja 

perspektif Employee and Organization Capacity dapat dilihat pada table 4.16: 

Tabel 4.16 
Hasil Penilaian Perspektif Employee and Organization Capacity 

 
No Perspektif / 

Tolok Ukur 
Target Realisasi Skor Rata-

rata 
skor 

bobot Nilai 
kinerja 

Kriteria 
Kinerja 

Organisasi 
Perspektif Employee and Organization Capacity 

1 Kepuasan 

Kerja 

Karyawan 

  
4,006 

 
4 

2 Ketersediaan 

Fasilitas 
  

3,75 
 
4 

3 Dukungan 

Sistem 

Informasi 

  
3,67 

 
4 

4 Pencapaian 

Kriteria 

Pendukung 

Keberhasilan 

Tim 

  
 
 

4,03 

 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Sumber: Data diolah 2009 
 
4.2.3.5 Hasil Penilaian Kinerja PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 



 

 Setelah scorecard dari masing-masing perspektif telah terbentuk, maka 

langkah selanjutnya adalah membuat scorecard akhir yang memuat keseluruhan 

nilai dari perspektif keuangan, persepektif pelanggan, perspektif proses bisnis 

internal dan perspektif employee and organization capacity dalam suatu bagan 

yang utuh sehingga dapat digali informasi lebih lanjut berkenaan dengan penilaian 

kinerja suatu organisasi atau perusahaan. 

 

Tabel 4.17 
Hasil Penilaian Kinerja Organisasi 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 
Periode Desember 2008 – Februari 2009 

 
No Perspektif / 

Tolok Ukur 
Target Realisasi Skor Rata-

rata 
skor 

bobot Nilai 
kinerja 

Kriteria 
Kinerja 

Organisasi 
Perspektif Keuangan 

1 Selisih Rasio Ideal 

dan Rasio 

Realisasi 

Anggaran Bulanan 

Dijelaskan pada tabel 
4.7 

no 1 & 2 

 
 

3,535 

2 Selisih Rasio 

Realisasi 

Anggaran antar 

bulan 

Dijelaskan pada tabel 
4.7 

no 3 & 4 

 
3,5 

3 % Dev Realisasi 

dan Proyeksi Arus 

Kas tiap bulan 

Dijelaskan pada tabel 
4.7 

no 5 & 6 

 
3,165 

 
 

 
 
 

3,4 

 
 

 
 
 

0,25 

 
 

 
 
 

0,85 

 

Perspektif Pelanggan 

1 Kepuasan 

Pelanggan 
- 4,116 4 4 0,30 1,2  

Persepektif Proses Bisnis Internal 

1 Pencapaian 

program Taspen 

Pro-aktif 

 
73.088 

 
64.520 

 
4 

2 Tingkat Ketepatan 

pengiriman dana 

pensiunan kepada 

peserta Taspen 

melalui mitra 

Taspen 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

5 

 
 
 

4,5 

 
 
 

0,20 

 
 
 

0,9 

 



 

Persepektif Employee and Organization Capacity 

1 Kepuasan Kerja 

Karyawan 
 
- 

 
 4,006 

 
4 

2 Ketersediaan 

Fasilitas 
 
- 

 
3,75 

 
4 

3 Dukungan Sistem 

Informasi 
 
- 

 
3,67 

 
4 

4 Tingkat 

Pencapaian 

Kriteria 

Pendukung 

Keberhasilan Tim 

 
- 

 
4,03 

 
4 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
1 

 

Jumlah Nilai Kinerja Perusahaan 1,00 3,95 Baik 
Sumber: Data diolah 2009 
 Tabel 4.17 merupakan hasil penilaian kinerja PT Taspen (Persero) dengan 

pendekatan balanced scorecard secara keseluruhan. Skor masing-masing 

perspektif diberi bobot dengan jumlah bobot total bernilai 1. Perkalian antara skor 

dan bobot tersebut akan menghasilkan nilai kinerja masing-masing perspektif. 

Untuk mengetahui nilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, tentu saja harus 

dilakukan penjumlahan semua nilai kinerja masing-masing perspektif sehingga 

hasil penjumlahan tersebut akan diketahui kriteria kinerja organisasi atau 

perusahaan. 

Hasil dari penilaian kinerja PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

dengan pendekatan balanced scorecard menunjukkan bahwa perspektif Keuangan 

memperoleh nilai kinerja sebesar 0,85. Perspektif Pelanggan memperoleh nilai 

kinerja sebesar 1,2. Perspektif Proses Bisnis Internal memperoleh nilai kinerja 

sebesar 0,9. Perspektif Employee and Organization Capacity memperoleh nilai 

kinerja sebesar 1. Nilai keseluruhan  yang diperoleh PT Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Malang adalah 3,95 dan berdasarkan kriteria kinerja yang telah 

disepakati, maka kinerja  PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang periode 

Desember 2008 - Februari 2009 dapat dikategorikan baik. 



 

 
4.2.4 Implikasi Hasil Penelitian 

 Evaluasi kinerja dengan pendekatan balanced scorecard yang dilakukan, 

telah memberikan gambaran bahwasannya kinerja PT Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Malang telah menjalankan kinerja perusahaan dengan baik dan seimbang 

(balanced). Hal ini diperkuat mengingat skor yang ditunjukkan masing-masing 

perspektif tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu ekstrim. Tabel 4.17 

menunjukkan skor pada perspektif keuangan sebesar 3,4, perspektif pelanggan 

sebesar 4, perspektif proses bisnis internal sebesar 4,5 dan perspektif employee 

and organization capacity 4. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya 

kinerja masing-masing perspektif sudah cukup seimbang dan saling mendukung 

antara perspektif satu dan perspektif yang lain. 

 Langkah terakhir dalam proses evaluasi adalah menentukan langkah-

langkah strategis untuk menyikapi kinerja organisasi sebagai suatu feed back 

(umpan balik) dalam perencanaan strategi untuk periode di masa mendatang. 

Adapun perbaikan yang harus dilakukan pada masing-masing perspektif terutama 

terkait dengan tolok ukur ataupun variabel yang memiliki nilai terlemah dalam 

masing-masing perspektif tersebut. Hal yang harus diperbaiki untuk masing-

masing perspektif adalah: 

1. Perspektif Keuangan 

Walaupun sudah termasuk dalam kategori baik, perspektif ini merupakan 

perspektif dengan rata-rata skor terendah (sebesar 3,4) dibandingkan 

perspektif yang lain, sehingga perlu mendapat perhatian terutama terkait 

dengan kinerja keuangan dalam melakukan proyeksi arus kas. Dengan 

langkah perbaikan koordinasi difisi operasional PT Taspen khususnya tim 



 

yang menangani program Taspen Pro-aktif diharapkan arus kas dapat 

diproyeksi lebih baik lagi untuk masa mendatang. Proyeksi arus kas 

merupakan kegiatan vital kinerja keuangan kantor cabang PT Taspen 

(Persero) karena proyeksi ini nantinya berhubungan dengan penarikan 

Surat Perintah Bayar (SPB) dari PT Taspen (Persero) Pusat. Apabila 

proyeksi tidak tepat maka penrikan SPB juga meleset dari jumlah 

seharusnya yang akan mengganggu stabilitas kinerja keuangan PT Taspen 

(Persero) Pusat. 

2. Perspektif Pelanggan 

Perspektif ini mendapat penilaian baik, namun nilai tersebut bukanlah nilai 

tetap kerena tidak selamanya peserta Taspen merasa puas akan layanan 

yang diberikan terlebih PT Taspen (Persero) yang bergerak dalam bidang 

jasa, tentu saja PT Taspen (Persero) selalu menerapkan service excellent 

melalui prinsip layanan SMART dan 5T. Selain hal tersebut PT Taspen 

(Persero) harus segera mengambil langkah terkait dengan saran-saran yang 

muncul seperti: tangga masuk yang terlalu tinggi, loket 2 yang lamban, 

kemacetan jaringan dan penyediaan tempat istirahat. Walaupun ada 

beberapa saran yang terlihat sepele, namun tetap menjadi tugas PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Malang untuk melakukan upaya tindak lanjut 

mengingat saran-saran tersebut merupakan realita yang terjadi di lapangan 

yang mampu menurunkan tingkat kepuasan peserta Taspen. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Menjadi tugas PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang untuk 

mempertahankan kinerja perpektif proses bisnis internal ini. Karena dalam 



 

perspektif ini kinerja operasional mampu mencapai targetnya dengan baik. 

Divisi operasional khususnya divisi yang menangani program Taspen Pro-

aktif harus membina kerjasama yang lebih baik dengan divisi keuangan 

untuk menyediakan data-data terkait dengan pensiunan baru sehingga 

dapat mendukung divisi keuangan untuk membuat proyeksi arus kas yang 

akurat. 

4. Perspektif Employee and Organization Capacity 

Dalam perspektif ini, menjadi kewajiban manajemen PT Taspen (Persero) 

untuk memperbaiki jaringan dari sistem informasi yang ada terutama 

terkait dengan permasalahan network busy yang sering terjadi dalam 3 

bulan terakhir. Network busy menyebabkan jaringan PT Taspen yang 

terintegrasi secara on-line tidak dapat berjalan dengan efisien. Inefisiensi 

yang terjadi menyebabkan keterlambatan pada bagian operasional, 

keuangan dan pelayanan. Apabila permasalahan ini tidak segera 

diselesaikan oleh pihak manajemen PT Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Malang maka akan terjadi efek domino yang sifatnya negatif. 

 
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang sebagai salah satu alternatif penilaian 

kinerja perusahaan. Dengan Balanced Scorecard  diharapkan PT Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Malang dapat mengetahui kekuatan, kelemahan serta memperoleh 

informasi untuk memecahkan permasalahan yang ada agar seluruh kinerja dalam 

perusahaan berjalan seimbang dan saling mendukung. Penerapan Balanced 

Scorecard membutuhkan kerjasama dan persamaan persepsi antar anggota 

organisasi berkenaan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Penerapan 



 

Balanced Scorecard pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang merupakan 

penelitian yang pertama sehingga masih dibutuhkan beberapa penyesuaian dan 

penyempurnaan untuk penilaian yang lebih mendalam. 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka kesimpulan 

yang dapat diambil adalah: 

1. Evaluasi kinerja organisasi dengan pendekatan balanced scorecard dapat 

diterapkan pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang, karena visi 

misi, dan strategi mampu dijabarkan menjadi key success factor serta 

tersedianya data-data yang mendukung untuk analisis kinerja berdasarkan 

empat perspektif dalam balanced scorecard. 

2. Bentuk dari peta strategi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

menunjukkan bahwasannya keempat perspektif dalam balanced scorecard  

saling mendukung untuk mencapai visi dan misi perusahaan. 

3. Hasil pengukuran Kinerja pada Perspektif Keuangan yang dilihat dari 

Keberhasilan proyeksi anggaran, keberhasilan pengendalian anggaran, dan 

keberhasilan proyeksi arus kas, PT Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Malang termasuk dalam kategori baik..  



 

4. Hasil pengukuran Kinerja pada Perspektif Pelanggan yang dilihat dari 

tingkat kepuasan pelanggan, PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

termasuk dalam kategori baik. 

5. Hasil pengukuran Kinerja pada Perspektif Proses Bisnis Internal yang 

terdiri dari tingakat pencapaian Program Taspen Pro-aktif dan Tingkat 

Ketepatan pengiriman dana pensiunan kepada peserta Taspen melalui 

mitra Taspen, PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang termasuk 

kategori baik.  

6. Hasil pengukuran Kinerja Perspektif Employee and Organization Capacity 

yang terdiri dari tingkat kepuasan kerja pegawai, ketersediaan fasilitas,  

dukungan sistem informasi, dan kriteria penunjang keberhasilan tim, PT 

Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang termasuk kategori baik. 

7. Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja pada keseluruhan Perspektif, PT 

Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang dan termasuk dalam kategori 

baik. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan peneliti kepada PT 

Taspen (Persero) kantor Cabang Malang adalah: 

1. Sebagai perusahaan penyedia layanan jasa, PT Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Malang harus berpegang teguh pada prinsip SMART dan 5T 

sebagai bentuk untuk memelihara dan menjaga kredibilitas. 

2. Layout tangga masuk baru berupa penambahan jalur landai untuk 

memudahkan peserta Taspen yang rata-rata berusia lanjut untuk memasuki 

gedung PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. 



 

3. Menghubungi provider jaringan online untuk menyediakan jalur (network) 

baru untuk PT Taspen di Seluruh Indonesia untuk menunjang system 

informasi pada PT taspen (Persero) yang telah terintegrasi secara on-line 

se-Indonesia. 

4. Pelatihan terkait sistem informasi (SAP, JAD, dan DMS) untuk beberapa 

karyawan yang berminat dan adaptif terhadap teknologi, sehingga 

diharapkan karyawan tersebut mampu menjadi pakar TI yang handal 

dalam perusahaan. 

5. Manajemen Stres bagi karyawan dengan merancang program-program  

kegiatan unik (diluar jam kerja) yang telah menjadi kebiasaan karyawan 

PT Taspen  (Persero) Kantor Cabang Malang seperi turnamen futsal ceria, 

lomba gaple, lomba karaoke, dll. Selain bermanfaat untuk memanaj stres 

karyawan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan sosial 

antar karyawan yang mampu membuat kinerja organisasi atau perusahaan 

menjadi lebih baik. 

6. Senantiasa untuk terus menjaga dan meningkatkan performa kinerja untuk 

memperoleh Taspen Excellent Award yang merupakan penghargaan 

tertinggi PT Taspen (Persero) Indonesia terhadap kantor cabang PT 

Taspen di seluruh Indonesia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Abbott, Robert M., Johnson, Scott D., Dieckhoner, Tracy, 2002, Embedding 

Sustainability In The Business of City Government: An Opportunity for 
Seattle, Working Paper, AS. 

 
Caudle, Sharon, 2008, The Balanced Scorecard:A Strategic Tool in Implementing 

Homeland Security Strategies, Homeland Security Affairs Journal, Vol 
IV,No 3, November 2008. 

 
David, Fred R, 2006, Strategic Management: Manajemen Strategi Konsep, Edisi 

10, Terjemahan oleh Paulyn Sulistio, SE., MComm. & Harryadin 
Mahardika, SE., Jakarta: Salemba Empat. 

 
Diana, Rahma, 2003, Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Kinerja 

Manajemen pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Malang. 
 
Gaspersz, Vincent, 2005, Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi: Balanced 

Scorecard dengan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintahan, 
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

 
Gomes, Faustino C, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi 

Offset. 
 
Husein Umar, 2001, Strategic Management in Action, Cetakan Pertama, Jakarta: 

PT. Gramedia  Pustaka Utama. 
 
Husein Umar, 2001,  Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada. 
 
Kaplan, Robert S. and David P. Norton, 2000, Menerapkan Strategi Menjadi 

Aksi: Balanced Scorecard, Terjemahan oleh Peter R. Yosi Palsa, Jakarta: 
Erlangga. 

 



 

Kaplan, Robert S. and  David P. Norton, 1992, The Balanced Scorecard-
Measures that Drive Performance, Harvard Business Review Journal, hal 
71-79, Januari-Februari 1992. 

 
Kotler, Phillip, Manajemen Pemasaran, Terjemahan oleh Benyamin Molah, Edisi 

2, Jakarta: Indeks. 
 
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2006, Metode Penelitian Survai, Cetakan 

Kedelapanbelas, Jakarta: LP3ES. 
 
Mathis, Robert dan Jackson, John, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia Buku 

1, edisi pertama, Jakarta: Salemba Empat. 
 
Moh Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia. 
 
Mulyadi, 2001, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem 

Pelipatganda Kinerja Perusahaan, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat. 
 
Mulyadi, 2005, Sistem Manajemen Strategik Berbasis Balanced Scorecard, 

Yogyakarta:UPP AMP YKPN. 
 
Niven, Paul R, 2002, Balanced Scorecard Step by Step: Maximazing Performance 

and Maintaning Result, Canada: John Wiley and Sons Inc. 
 
Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002, Metodologi Penelitian Bisnis untuk 

Akuntansi dan Manajemen, Yogyakarta: BPFE. 
 

Rohm, Howard, 2003, A Balancing Act Developing and Using Balanced 
Scorecard Performance Systems  http://fas.ucsf.edu diakses tanggal 27 
Januari 2009. 

 
Rohm, Howard, 2001, Managing Public Sector Organizations with The Balanced 

Scorecard http://www.srsdocs.com/parcerias/apresentacoes/gestao/bsc 
/geral/publico1.pdf diakses tanggal 27 Januari 2009. 

 
Sekaran, Uma, 2006, Metodologi Penelitian Bisnis, Jilid 2, Jakarta: Salemba 

Empat. 
 
Sony Yuwono, Edy Sukarno, dan Muhammad Ichsan, 2007, Petunjuk Praktis 

Penyusunan Balanced Scorecard, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 
 
Suwardi Luis dan Prima A. Biromo, 2007, Step by Step Cascading Balanced to 

Functional Scorecards, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 
 
W. Gulo, 2002, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 
 
Wheelen, T.L. and J. D. Hunger, 2003. Manajemen Strategis, Edisi kelima, 

Terjemahan oleh Julianto Agung,  Yogyakarta: Penerbit Andi. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REALISASI ANGGARAN PT TASPEN (PERSERO) KC MALANG 
PROGRAM PENSIUN 

BULAN DESEMBER 2008 

 
 * Jumlah BELANJA MODAL tidak mengakumulasi pada total Malang, 31 Desember 2008 
 Kepala Bidang Keuangan 
 



 
 
 
 MUHAMMAD ALI AHMAD 
 NIK : 198719621071 

 
 
 
 

REALISASI ANGGARAN PT TASPEN (PERSERO) KC MALANG 
PROGRAM PENSIUN 

BULAN JANUARI 2009 
 



 

 
  

 
 
 
 

REALISASI ANGGARAN PT TASPEN (PERSERO) KC MALANG 



 
PROGRAM PENSIUN 

BULAN JANUARI 2009 

 
 * Jumlah BELANJA MODAL tidak mengakumulasi pada total 

Kepala Bidang Keuangan 

MAD

Malang, 2 Februari 2009 
 
 
 
 
 MUHAMMAD ALI AH  
 NIK : 198719621071 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REALISASI ANGGARAN PT TASPEN (PERSERO) KC MALANG 
PROGRAM PENSIUN 

BULAN FEBRUARI 2009 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

REALISASI ANGGARAN PT TASPEN (PERSERO) KC MALANG 
PROGRAM PENSIUN 

BULAN FEBRUARI 2009 
 

 
 * Jumlah BELANJA MODAL tidak mengakumulasi pada total Malang, 2 Maret 2009 
 Kepala Bidang Keuangan 
 
 
 
 MUHAMMAD ALI AHMAD 
 NIK : 198719621071 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

REALISASI ANGGARAN PT TASPEN (PERSERO) KC MALANG 

BULAN DES MBER 2008 
PROGRAM THT 

E



 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
REALISASI ANGGARAN PT TASPEN (PERSERO) KC MALANG 

PROGRAM THT 
BULAN DESEMBER 2008 

 
 * Jumlah BELANJA MODAL tidak mengakumulasi pada total Malang, 31 Desember 2008 
 Kepala Bidang Keuangan 
 
 
 
 MUHAMMAD ALI AHMAD 
 NIK : 198719621071 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

REALISAS LANG 

BULAN JANUARI 2009 

 

 
 
 
 

I ANGGARAN PT TASPEN (PERSERO) KC MA
PROGRAM THT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

REALIS N PT N (PER RO) KC MALA

LAN RI 200

 
ASI ANGGARA TASPE SE NG 

PROGRAM THT 
BU JANUA 9 

 
 * Jumlah BELANJA MODAL tidak mengakumulasi pada total Malang, 2 Februari 2009 

Kepala Bidang Keuangan 

LI AHMAD

 
 
 
 
 MUHAMMAD A  

071  NIK : 198719621

 
 
 



 

 
 
 
 
 

REALISA N PT N (PE O) KC MA

LAN F ARI 20

SI ANGGARA TASPE RSER LANG 
PROGRAM THT 

EBU BRU 09 



 

 

 



 
 

SASI A ARAN P PEN (P RO) KC G
PR M THT 

REALI NGG T TAS
OGRA

ERSE

09 

MALAN  

BULAN FEBRUARI 20

 
 * Jumlah BELANJA MODAL tidak mengakumulasi pada total Malang, 2 Maret
 Kepala Bidang K a
 
 

 MUHAMMAD ALI AH

 2009 
euang n 

MAD
 

 
 NIK : 198719621

 
 
 
 
 
 
 

071 



 

RE

 

LI

KA

SA

N
BU

SI K

T A A
L 0

PRO T M N 

 PR

OR 
AN 

O

CA
DE

YE
PT TASPEN (PERSERO) 

B
SE

 

SI

NG 
MB

 CASH FL

AL
 20

O

NG
8 

W

 

 

M
ER

GRAM TH PROGRA  PENSIU  
TGL PROYEKSI L  Y I % DEV NO  REA ISASI % DEV GL

 
T PRO EKSI REALISAS  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17
1
1
2
2

1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
24 
26 
30 
31 

1.771.300.000
560.800.000
403.900.000
380.200.000
307.400.000
280.000.000
299.300.000
256.500.000
234.900.000
201.500.000
278.200.000
244.600.000
201.000.000
165.500.000
127.000.000
115.600.000
105.800.000
100.500.000

88.000.000
88.600.000
54.500.000

0.00
0.00

00.00
.200.00

0.000
177.700.000
144.300.000

83.100.000
98.100.000

102.731.000
85.400.000
61.400.000

228.100.000
154.800.000

69.400.000
161.400.000

79.600.000
28.400.000
89.800.000

104.200.000
131.600.000

9
-5,5
9,7

27,3
64,57
36,54
51,79
67,60
58,24
49,02
69,30
74,90

-13,48
6,47

45,35
-39,62
24,76
71,74
-2,05

-17,61
-141,47

2 
3 
4 
5 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
23 
24 
26 
30 
31 

325
231.50
146.30
150.30 0

123 .000
1.724.900.000

134.600.000
107.300.000

94.600.000
100.000.000

98.400.000
212.000.000
335.000.000

93.000.000
85.700.000
65.000.000
77.000.000

25.097.600.000
45.744.000.000

69.300.000

00.0
119.600.0
100.300.0

81.900.0
251.700.0

97.800.0
1.817.500.00

72.000.0
58.300.0
74.623.8
87.800.0
88.400.0

191.500.0
282.400.0

43.500.0
86.200.0
90.400.0

45.795.000.0
92.100.0

7,69 

3  
4
1

 
8 
9 
0 
1 

1.894.30
59
36
276

0
0
0
0

1.80
4.7

108.90

-6, 4
3
1
5

1 .000

.000

.900

.00
0.00
0.00
0.00

.00

0
0
0

0306

300.0 00
00
00
00
00
00

0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

0
0

00
00

48,34 
1,44
5,5
7,7

,0
,3
,5
,6
,1
,2
,1
,6
,7
,2
,5
,0
,0
,0
,1
,9

1 
5 
7 
7 
1 
7 
2 
0 
6 
7 
0 
3 
8 
8 
0 
0 
1 
0 

21
-5
46
45
21
12
10

9
15
53
-0

-39
100
100

-0
-32

  6.265.100.000 5.035.931.000 19,62  75.231.400.0 49.731.02 33,97 

 

00 3.800
 
 alang, 31 Desember
 epala Bida e an epala Seksi Kas 
 
 
 
 
 
 M. Ali Ahmad, SE

M
K

 2008 
K ng K uang

  Bamban y Satg Yudh rio
RELISASI PROYEKSI CASH FLOW 



 

PT TASPEN (PERSERO) 
KANTOR CABANG MALANG 

BULAN JANUARI 2009 
 

PROGRAM THT PROGRAM PENSIUN  
NO 

 
TGL PROYEKSI REALISASI % DEV 

 
TGL PROYEKSI REALISASI % DEV 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

2 
5 
6 
7 
8 
9 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 

1.649.800.000
400.900.000
350.000.000
305.200.000
254.900.000
251.100.000
182.700.000
146.100.000
136.200.000
126.700.000

99.600.000
102.700.000
116.500.000
115.900.000
102.300.000
104.000.000
225.000.000
114.000.000

63.600.000
42.400.000
45.000.000

1.807.100.000
476.100.000
458.400.000
103.500.000
117.700.000
214.000.000
133.100.000
135.400.000
176.200.000
129.900.000

83.600.000
88.100.000

125.300.000
105.200.000
103.200.000

51.300.000
181.000.000
159.500.000

69.700.000
98.100.000
23.500.000

-9,53
-18,76
-30,97
66,09
53,83
14,77
27,15

7,32
-29,37

-2,53
16,06
14,22
-7,55
9,23

-0,88
50,67
19,56

-39,91
9,59

-131,37
47,78

2 
5 
6 
7 
8 
9 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
30 

359.200.000
130.100.000

65.000.000
75.000.000
44.000.000

2.571.800.000
65.600.000

111.800.000
68.600.000
58.200.000

24.297.000.000
59.800.000
70.400.000

44.400.000.000
65.000.000
39.000.000

130.000.000
59.000.000

24.995.600.000
45.505.900.000

33.000.000

311.800.000
125.300.000

95.700.000
60.000.000

115.500.000
2.506.300.000

181.100.000
58.800.000

102.400.000
87.400.000

24.255.000.000
66.000.000

103.800.000
44.350.800.000

60.100.000
49.900.000

193.200.000
92.400.000

25.088.100.000
45.515.100.000

0

13,20 
3,69 

-47,23 
20,00 

-162,50 
2,55 

-176,07 
47,41 

-49,27 
-50,17 

0,17 
-10,37 
-47,44 

0,11 
7,54 

-27,95 
-48,62 
-56,61 

-0,37 
-0,03 

100,00 
  4.934.600.000 4.839.900.000 1,92

 

 143.204.000.000 143.421.700.000 -0,15 
 
 Malang, 30 Januari 2009 
 Kepala Bidang Keuangan Kepala Seksi Kas 
 
 
 
 
 
 M. Ali Ahmad, SE Bambang Yudhy Satrio
 

RELISASI PROYEKSI CASH FLOW 



 

PT TASPEN (PERSERO) 
KANTOR CABANG MALANG 

BULAN FEBRUARI 2009 
 

PROGRAM THT PROGRAM PENSIUN  
NO 

 
TGL PROYEKSI REALISASI % DEV 

 
TGL PROYEKSI REALISASI % DEV 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
23 
24 
25 
26 
27 

1.473.700.000
216.600.000
150.400.000
205.000.000
210.900.000
200.000.000
275.700.000
139.000.000

74.700.000
115.900.000
146.800.000

76.900.000
71.800.000
75.800.000
61.500.000

153.800.000
90.700.000
91.000.000

220.000.000
40.500.000

1.222.000.000
1.097.900.000

281.500.000
151.900.000

99.100.000
298.000.000
204.500.000
221.700.000
117.300.000
138.600.000
207.200.000

62.700.000
170.300.000
188.500.000
151.300.000
136.100.000

69.600.000
190.500.000
237.400.000

67.300.000

17,08
-406,88
-87,17
25,90
53,01

-49,00
25,83

-59,50
-57,03
-19,59
-41,14
18,47

-137,19
-148,68
-146,02

11,51
23,26

-109,34
-7,91

-66,17

2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
23 
24 
25 
26 
27 

321.000.000
112.500.000

71.000.000
72.000.000

109.800.000
1.019.500.000

85.000.000
73.000.000
39.500.000
81.000.000
68.700.000

235.800.000
74.200.000

19.000.000.000
35.510.000.000

57.800.000
25.025.000.000

38.800.000
85.000.000

45.050.000.000

224.300.000
153.200.000

50.800.000
70.700.000
64.500.000

974.300.000
135.800.000

90.900.000
72.000.000
88.700.000
96.400.000

246.000.000
101.500.000

19.047.200.000
35.492.900.000

51.300.000
0

84.000.000
107.500.000

45.086.300.000

30,12 
-36,18 
28,45 

1,81 
41,26 

4,43 
-59,76 
-24,52 
-82,28 

-9,51 
4-0,32 

-4,33 
3-6,79 

-0,25 
0,05 

11,25 
100,00 

-116,49 
-26,47 

-0,08 
  4.090.700.000 5.313.400.000 -29,89

 

 127.129.600.000 102.238.300.000 19,58 
 
 Malang, 27 februari 2009 
 Kepala Bidang Keuangan Kepala Seksi Kas 
 
 
 
 
 
 M. Ali Ahmad, SE Bambang Yudhy Satrio
 

 



 
JUMLAH PESERTA PROGRAM PENSIUN 

Gabungan Pensiun Lama, PT KAI, dan Pro-Aktif 
Terdaftar Sampai: Januari 2009 

 
  JUMLAH PENSIUN 
                   (ORANG) 
 
I TUNAI : 
 1. PT POSINDO 
  - DAPEM INDUK :    25,904 
  - DAPEM SUSULAN :         519 
 
 2. PT TASPEN 
  - DAPEM INDUK :                               3 
  - DAPEM SUSULAN : 
     
SUB TOTAL I        =    26,426 
 
II REKENING : 
 1. SENTRAL GIRO 
  - DAPEM INDUK :     1,825 
  - DAPEM SUSULAN :           16 
 
 2.  BANK JATIM 
  - DAPEM INDUK :     2,215 
  - DAPEM SUSULAN :          23 
 
 3. BANK BRI 
  - DAPEM INDUK :    16,661 
  - DAPEM SUSULAN :         225 
 
 4.  BANK BTN 
  - DAPEM INDUK :           47 
  - DAPEM SUSULAN :             - 
 
 5. BANK BTPN 
  - DAPEM INDUK :         16,896 
  - DAPEM SUSULAN :       183 
 
SUB TOTAL II =     38,094 
 
TOTAL ( I + II ) =      64,520 
 
 
        Malang, 2 Februari 2009 
  MENGETAHUI : 
 Kepala Cabang   Kepala Bidang Pelayanan 
 
 
 
 
 Drs. INDRA               SURYA SISWADI                        

 
 
 



 
JUMLAH PESERTA PROGRAM PENSIUN 

Gabungan Pensiun Lama, PT KAI, dan Pro-Aktif 
Terdaftar Sampai: Februari 2009 

 
  JUMLAH PENSIUN 
                   (ORANG) 
 
I TUNAI : 
 1. PT POSINDO 
  - DAPEM INDUK :    26,423 
  - DAPEM SUSULAN :         973 
 
 2. PT TASPEN 
  - DAPEM INDUK :                                
  - DAPEM SUSULAN : 
     
SUB TOTAL I        =    27,396 
 
II REKENING : 
 1. SENTRAL GIRO 
  - DAPEM INDUK :     1,841 
  - DAPEM SUSULAN :         151 
 
 2.  BANK JATIM 
  - DAPEM INDUK :     2,238 
  - DAPEM SUSULAN :        291 
 
 3. BANK BRI 
  - DAPEM INDUK :    16,886 
  - DAPEM SUSULAN :         565 
 
 4.  BANK BTN 
  - DAPEM INDUK :           47 
  - DAPEM SUSULAN :           58 
 
 5. BANK BTPN 
  - DAPEM INDUK :         17,079 
  - DAPEM SUSULAN :       278 
 
SUB TOTAL II =     39,437 
 
TOTAL ( I + II ) =      66,833 
 
 
        Malang, 3 Maret 2009 
  MENGETAHUI : 
 Kepala Cabang   Kepala Bidang Pelayanan 
 
 
 
 
 Drs. INDRA               SURYA SISWADI 
                             
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 

Kepada 

 

Dengan Hormat, 

S  d m n saya mohon 

kesediaan B k meluangkan waktu mengisi kuisioner ini dengan lengkap dan 

benar demi LUASI KINE JA ORGANISASI DENGAN 

PEND A A PT TA EN (PER ERO) KANTOR 

CABA  

Hasil dar  penentuan kinerja PT Taspen (Persero) 

Kantor b an untuk meningkatkan layanan. Data yang tercantum akan 

dijaga k h

Atas kerjasam a kasih 

 

         Hormat say , 

 

KUISIONER SURVEI TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN 
PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG MALANG 

Yth 

Bapak/Ibu/Saudara/i Pengguna Layanan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

aya menyadari bahwa waktu Bapak/Ibu/Saudara/i terbatas 

apak/Ibu/Saudara/i untu

an berharga, na u

kelancaran penelitian yang berjudul “EVA R

EK TAN BALANCED SCORECARD PAD SP S

NG MALANG” 

i survei ini akan menjadi bagian penting dalam

 Ca ang Malang dan sebagai masuk

era asiaanya serta tidak akan disalah gunakan. 

a dan perhatiannya saya ucapkan terim

a

 

 

         Aditya Pratama 

 

 

 

 

 

 



 
ilah daftar pernyataan ini dengan memberi tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai 

pendapat a

5: Sangat s k Setuju 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 

Is

nda. 

etuju, 4: Setuju, 3: Tidak berpendapat, 2: Tidak setuju, 1: Sangat Tida

         Kehandalan (Reliability) 

1 Prosedur pelayanan yang tepat waktu      

2 Prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit      

3 Informasi ketaspenan mudah diperoleh      

         Daya Tanggap (Responsibility) 

4 Pelayanan karyawan terhadap Anda sudah 

me a

     

mu skan 

5 Kesediaan k

ketaspenan mudah dipahami 

  aryawan dalam memberikan informasi    

6 Kesediaan k

pelayan n prinsip SMART 

  aryawan dalam memberikan informasi 

an sudah sesuai denga

   

          Jaminan (Assurance) 

7 Sikap karyawan dalam      melayani Anda sudah sopan  

8 Kejujuran karyawan dalam

dipercaya 

      melayani Anda dapat 

          Empaty (Empathy) 

9 Pe ia     rhat n karyawan terhadap Anda sudah sopan  

10 Perhatia udah baik      n karyawan terhadap pelayanan s

11 Ke m

dengan

    ma puan karyawan menjalin komunikasi 

 Anda sudah baik 

 

          B i ukt Fisik (Tangible) 

12 Ruang tunggu sudah nyaman      

13 Ta t     ta le ak kantor sudah rapi  

14 Kebers     ihan kantor selalu terjaga  

15 Ka     ryawan selalu tampil rapi  

16 Fasilita      s pelayanan ketaspenan sudah memadai 

17 Fasilitas kamar kecil selalu terjaga kebersihannya      

18 Fasilitas parkir sudah mencukupi      

 Nama / Nopen Anda:  ........................................ 

Saran-saran lain: 
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 



 
KUISIONER KARYAWAN DAN KAPASITAS PERUSAHAAN 

PT TASPEN (PE ANG MALANG 
 

Kepada 

Bapak/

 

Dengan

sediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuisioner ini dengan lengkap dan benar demi kelancaran 

penelitian yang berjudul “EVALUASI KI ANISASI DENGAN PE E A N ALANCED 

SCORECARD D G MA A G”  

Hasil dari sur di bagian penting dalam penentuan kinerja PT. Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Malang a . Da  y ng  akan dijaga 

kerahasiaanya serta tida

Adapun survei in  Sistem 

Informasi PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang, survei ketersediaan fasilitas pendukung, dan survei 

kriteria pendukung keberhasilan tim

Atas kerjasam a kasih 

 

 

 

         H ay , 

 

 

         A Prat ma

RSERO) KANTOR CAB

Yth 

Ibu/Saudara/i Karyawan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang 

 Hormat, 

Saya menyadari bahwa waktu Bapak/Ibu/Saudara/i terbatas dan berharga, namun saya mohon ke

NERJA ORG ND K TA  B

PA A PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABAN

vei ini akan menja

L N .

 d n sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja

k akan disalah gunakan. 

ta a tercantum

i terdiri dari 4 macam, yaitu: survei kepuasan kerja karyawan, survei dukungan

. 

a dan perhatiannya saya ucapkan terim

ormat s a

ditya a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KUISIONER SURVEI TINGKAT KEPUASAN KERJA KARYAWAN 

PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG MALANG 

 
I. DAFTAR PERNYATAAN 

Isilah daftar pernyataan ini dengan memberi tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom yang tersedia 

denga

5: Sangat setuju, 4: Setuju, 3: Tidak berpendapat, 2: Tidak setuju, 1: Sangat Tidak Setuju 

5 4 3 2 1 

n jujur. 

No Pernyataan 
1 Gaji dan Tunjangan 

a. PT. Taspen (Persero) memb r gaji tepat waktu      aya
b. Tunjangan yang diberikan sudah mencukupi      
c. Gaji yang diberikan sebanding dengan pekerjaan yang 

diberikan 
     

 

     d. Cuti yang diberikan sudah mencukupi 
2 Keselamatan Kerja 

a. PT Taspen (Persero ampu m
as

     ) m
alahan 

embela karyawan yang 
terlibat perm

 

b. Pe pu esel
kerja ka an 

     PT Taspen ( rsero) mam  menjaga k amatan 
ryaw

3 Hubungan al  Sosi
a. Hubungan kerjasama antar karyawan sudah harmonis      
b. Hubungan kerjasama antar seksi sudah terstruktur      
c. Hubu

baik 
ngan kerjasama karyawan dengan atasan sudah      

 

d. Citra PT Taspen (Persero) sudah baik di mata 
karyawan 

     

4 Kepemimpinan 
a. Perhatian atasan terhadap pribadi karyawan sudah baik      
b. asalah yang dihadapi      Atasan tanggap terhadap m

karyawan 
c. Atasan mampu menjalin komunikasi yang baik 

d  ka
     

engan ryawan 
d. Atasan telah bertindak ramah terhadap karyawan      
e. Pen ilan keputusan Perusahaan sudah tepat      gamb
f. Atasan memiliki k puan y  baik dalam       emam ang

mengambil keputusan 

 

    g. Atasan selalu terbuka dalam menyelesaiakan masalah  
5 Penghargaan 

a. Pe be ha
pa  

      PT Taspen (
(reward) ke

rsero) mem
da karyawan

rikan peng rgaan  

b. PT Tasp ersero) rima kritik dan saran      en (P  mene
 

Saran-saran lain : ......................................................................................................................... 

 

 

 

 



 
KUISIONER SURVEI TINGKAT KETERSEDIAAN FASILITAS 

PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG MALANG 

 
II. DAFTAR PERNYATAAN 

Isilah daftar pernyataan ini dengan memberi tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom yang tersedia 

dengan jujur terhadap fasilitas yang ada di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Malang. 

5: S , 2: Tidak setuju, 1: Sangat Tidak Setuju 

 

 rnyataa 5 4 3 2 1 

angat setuju, 4: Setuju, 3: Tidak berpendapat

No Pe n 

1. Fasilitas Gedung PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Malang sudah memadai 

     

2. ng ah s utu      Fasilitas Rua  Kerja sud esuai keb han 

3. an  su an      Fasilitas Ru g Pertemuan dah nyam

4. Tata Ruang Kantor sudah sesuai kebutuhan      

5. Komputer dan printer selalu dalam kondisi prima      

6. Jaringan telekomunikasi selalu dalam kondisi prima      

7. Alat-alat kantor sudah menunjang pekerjaan      

8. Sarana rekreasi sudah tersedia       

9. Kend ukung sudah menunjang pekerjaan      araan Pend

10. Fasilitas Musholla sudah baik      

11. Fasilitas kamar mandi selalu bersih      

12. F s P upi      asilita arkir mencuk

13. Fasilitas kantin sudah memadai      

 

 

Saran-saran lain: 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................... ................... ............ ..............

 

 

 

 

 

 

 

........ ........ .......... . 



 
 

KUISIONER SURVEI TINGKAT DUKUNGAN SISTEM INFORMASI 

PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG MALANG 

 
III. DAF  PERNYATAAN 

Isilah daftar pernyataan ini dengan memberi tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom yang tersedia 

dengan jujur. 

5: Sangat setuju, 4: Setuju, 3: Tidak berpendapat, 2: Tidak setuju, 1: Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 5 4 3 2 1 

TAR

1. masi (SAP, JAD, & DMS) me

pelayan PT. Tas ersero) K or Cabang

Malang

     Sistem Infor ndukung  

an di pen (P ant  

 

2. Sistem asi (SAP, JAD, & DMS) mendukun

efisiensi waktu kerja 

      Inform g 

3. Sistem asi yang terintegrasi online       Inform

mempermudah penyampaian informasi ketaspenan 

4. Sistem Informasi (SAP, JAD, & DMS) meningkatkan 

as karyawan 

     

produktifit

5. Sistem Informasi PT. Taspen (Persero) meningkatkan 

gawasan kinerja Perusahaan 

     

pen

6. m Inform i PT. Taspen (Persero) mampu      Siste as

meningkatan keahlian karyawan 

7. Sistem Informasi PT. Taspen (Persero) mendukung 

efektifitas pengam  keputus  

     

bilan an

8. Sist formasi (SAP, JAD, & DMS) mendukung 

efis biaya 

     em In

iensi 

9. Sistem Informasi (SAP, JAD, & DMS) milik PT. 

ersero) dikuasai dengan baik oleh karyawan 

     

Taspen (P

10. Sistem Informasi (SAP, JAD, & DMS) mi

se ipa awan

     lik PT. 

 Taspen (Per ro) mudah d hami kary

 

Saran-saran lain : 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

............................................................................................ 



 
KUISIONER SURVEI KRITERIA PENDUKUNG 

KEBERHASILAN TIM 

NTOR CABANG MALANG 

 
IV. DAFTA NYA

Isilah daftar pernyataan ini dengan memberi tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom yang tersedia 

dengan n kinerja tim di PT. Taspen (Persero) 

Kant  Cabang ng.

5: Sangat setuju, 4: Setuju, 3: Tidak berpendapat, 2: Tidak setuju, 1: Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 5 4 3 2 1 

PT TASPEN (PERSERO) KA

R PER TAAN 

jujur terhadap kriteria yang mendukung keberhasila

or  Mala  

1. kan a m pen      Kesadaran a

keberha

 kerjasam

 

erupakan dukung 

silan tim

2. Setiap Karyawan mengetahui job deskripsi masing      -

masing 

3. Jalur kordinasi dan instruksi dapat dipahami dengan      

jelas 

4. Permasalahan yang disampaikan dengan baik akan 

embawa pada keberhasilan 

     

m

5. Perbedaan yang ada bukan suatu halangan      

6. Setiap karyawan memahami peraturan yang ditetapkan      

7. Pertemuan atau rapat mendukung keberhasilan kinerja      

8. Kesuksesan Perusahaan adalah kesuksesan seluruh 

karyawan 

     

9. Adanya kesempatan untuk memberikan umpan balik      

 

Saran-saran

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................... ................. ............ ..............

 

 

 

 

 

 

 lain : 

........ .......... .......... . 



 

Hasil Olah Data SPSS Kuesioner Kepuasan Pelanggan 

 Reliability Statistics 
 

 
K
 

ehandalan 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,642 3 
 
 Ite
 

m Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
x1.1 3,66 1,002 50
x1.2 4,08 ,695 50
x1.3 4,22 ,616 50

 
 Item l Statistics -Tota
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x1.1 8,30 1,276 ,435 ,648
x1.2 7,88 1,781 ,538 ,446
x1.3 7,74 2,074 ,457 ,565

 
 
D
 
 Reliability Statistics 
 

aya Tanggap 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,680 3 
 

Item Statistic 
 

s 

  Mean Std. Deviation N 
x2.1 4,14 ,729 50
x2.2 4,24 ,476 50
x2.3 4,16 ,766 50

 
 Statistics 
 

Item-Total 

  
Scale  if  Mean
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Ite otal m-T
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x2.1 8,40 1,143 ,503 ,577
x2.2 8,30 1,684 ,442 ,673
x2.3 8,38 ,975 ,593 ,445

 
 
 
 



 

Jaminan 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,661 2 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x3.1 4,16 ,548 50
x3.2 4,22 ,545 50

 
 Item l Statistics 
 

-Tota

  
Scale  if  Mean
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Ite otal m-T
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x3.1 4,22 ,298 ,494 .(a)
x3.2 4,16 ,300 ,494 .(a)

a  value is n e due to a n e averag riance among items. This violates reliability model 
assumptions. Yo want to check item coding
 
Empati 
 

Reliability Statistics 

  The egativ egativ e cova
u may s. 

 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,749 3 
 
 Item tatistic
 

S s 

  Mean Std. Deviation N 
x4.1 4,16 ,817 50
x4.2 4,22 ,737 50
x4.3 4,14 ,756 50

 
 Item- atistics 
 

Total St

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x4.1 8,36 1,460 ,726 ,473
x4.2 8,30 1,969 ,507 ,741
x4.3 8,38 1,914 ,514 ,735

Bukti Fisik 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,805 7 



 

 
 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
x5.1 3,90 ,789 50
x5.2 4,08 ,695 50
x5.3 4,28 ,607 50
x5.4 4,44 ,501 50
x5.5 3,66 ,798 50
x5.6 3,70 ,886 50
x5.7 4,40 ,495 50

 
 Item l Statistics 
 

-Tota

  
Scale  if  Mean
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Ite otal m-T
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x5.1 24,56 7,721 ,594 ,769
x5.2 24,38 8,281 ,546 ,778
x5.3 24,18 8,722 ,517 ,784
x5.4 24,02 8,877 ,609 ,775
x5.5 24,80 7,878 ,543 ,780
x5.6 24,76 7,411 ,570 ,778
x5.7 24,06 9,241 ,486 ,791

 
Hasil Olah Data SPSS Kuesioner an Kerja Karyawan 

Gaji dan Tun
 
 Reliability Statistics 
 

 Kepuas
 

jangan 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,612 4 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x1.1 4,51 ,589 45
x1.2 3,82 ,716 45
x1.3 4,04 ,562 45
x1.4 3,87 ,505 45

 
 
Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x1.1 11,73 1,655 ,424 ,517
x1.2 12,42 1,522 ,344 ,596
x1.3 12,20 1,755 ,384 ,547
x1.4 12,38 1,786 ,447 ,512



 

Keselamatan Kerja 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,607 2 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x2.1 3,87 ,694 45
x2.2 4,51 ,506 45

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x2.1 4,51 ,256 ,458 .(a)
x2.2 3,87 ,482 ,458 .(a)

a  The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model 
assumptions. You may want to check item codings. 
 
Hubungan Sosial 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,726 4 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x3.1 3,89 ,775 45
x3.2 3,80 ,661 45
x3.3 3,76 ,609 45
x3.4 4,20 ,457 45

 
  
 
 
Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x3.1 11,76 1,643 ,658 ,573
x3.2 11,84 1,998 ,599 ,613
x3.3 11,89 2,146 ,580 ,629
x3.4 11,44 2,934 ,261 ,780

 
 



 

Kepemimpinan 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,651 7 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x4.1 3,89 ,647 45
x4.2 3,76 ,609 45
x4.3 3,84 ,520 45
x4.4 4,02 ,336 45
x4.5 3,93 ,688 45
x4.6 3,93 ,447 45
x4.7 3,69 ,557 45

 
Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x4.1 23,18 3,604 ,349 ,622
x4.2 23,31 3,492 ,448 ,586
x4.3 23,22 3,904 ,344 ,620
x4.4 23,04 4,225 ,393 ,620
x4.5 23,13 3,436 ,382 ,612
x4.6 23,13 4,118 ,311 ,630
x4.7 23,38 3,786 ,363 ,615

 
Penghargaan 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,771 2 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x5.1 4,13 ,548 45
x5.2 3,89 ,573 45

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x5.1 3,89 ,328 ,628 .(a)
x5.2 4,13 ,300 ,628 .(a)



 

Hasil Olah Data SPSS Kuesioner Tingkat Ketersediaan Fasilitas 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,905 13 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x1 4,07 ,720 45
x2 3,89 ,647 45
x3 3,93 ,618 45
x4 3,71 ,757 45
x5 3,80 ,726 45
x6 3,91 ,793 45
x7 3,89 ,714 45
x8 2,76 ,883 45
x9 4,09 ,701 45
x10 3,96 ,673 45
x11 3,44 ,893 45
x12 3,64 ,802 45
x13 3,69 ,763 45

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x1 44,71 38,392 ,606 ,898
x2 44,89 39,237 ,574 ,899
x3 44,84 38,498 ,709 ,895
x4 45,07 37,200 ,708 ,893
x5 44,98 38,431 ,595 ,898
x6 44,87 36,936 ,700 ,894
x7 44,89 37,919 ,669 ,895
x8 46,02 37,931 ,515 ,903
x9 44,69 40,492 ,373 ,907
x10 44,82 37,740 ,740 ,893
x11 45,33 38,545 ,448 ,907
x12 45,13 36,482 ,742 ,892
x13 45,09 36,946 ,731 ,892

 
 
 
 
 
 
 



 

Hasil Olah Data SPSS Kuesioner Tingkat Dukungan Sistem Informasi 
 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,868 10 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x1 3,96 ,796 45
x2 3,91 ,633 45
x3 3,78 ,823 45
x4 4,00 ,707 45
x5 4,00 ,674 45
x6 3,67 ,739 45
x7 3,62 ,912 45
x8 3,38 ,614 45
x9 3,09 ,848 45
x10 3,31 ,973 45

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x1 32,76 22,371 ,637 ,851
x2 32,80 24,573 ,450 ,865
x3 32,93 21,291 ,768 ,839
x4 32,71 22,937 ,644 ,851
x5 32,71 23,846 ,532 ,859
x6 33,04 23,134 ,580 ,856
x7 33,09 21,401 ,660 ,849
x8 33,33 25,273 ,349 ,871
x9 33,62 22,604 ,555 ,858
x10 33,40 21,064 ,648 ,851

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hasil Olah Data SPSS Kuesioner Kriteria Pendukung Keberhasilan Tim 
 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,827 9 
 
 Item Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
x1 4,24 ,679 45
x2 3,96 ,673 45
x3 3,91 ,596 45
x4 3,93 ,580 45
x5 4,47 ,588 45
x6 3,91 ,793 45
x7 3,87 ,786 45
x8 4,20 ,588 45
x9 3,78 ,560 45

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x1 32,02 11,340 ,604 ,801
x2 32,31 12,356 ,371 ,828
x3 32,36 12,553 ,392 ,824
x4 32,33 11,909 ,579 ,805
x5 31,80 11,755 ,611 ,801
x6 32,36 10,825 ,596 ,802
x7 32,40 10,791 ,611 ,800
x8 32,07 12,064 ,528 ,810
x9 32,49 12,210 ,522 ,811

 
 


