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ABSTRAK 

 
ANALISIS KINERJA BERDASARKAN METODE BALANCE SCORECARD 

(Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lumajang) 

 
Oleh: 

Osananda Deprinawa 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. Bambang Purnomosidhi, SE., MBA., Ak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja disperindag kab. Lumajang 

dengan menggunakan Balance Scorecard (BSC). metode  analisis BSC 

menggunakan empat perspektif yaitu: 1) perspektif keuangan, 2) perspektif 

pelanggan, 3) perspektif proses internal , dan 4) perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran. Berdasarkan dari keempat perspektif diatas, ditemukan bahwa  

kinerja disperindag kab. Lumajang dari sisi keuangan cukup baik dari hasil rasio 

keuangan yang dimilikinya. berdasarkan rasio-rasio keuangan  ditemukan bahwa 

disperindag tidak terbebani dengan kewajiban / hutang jangka pendek.  sementara 

itu, dari sisi realisasi anggaran pendapatan telah terjadi  realisasi anggaran yang 

jauh diatas (lebih dari 50 persen) target yang dianggarkan. sementara dari 

perspektif pelanggan, ditemukan mayoritas pelanggan memberikan persepsi 

cukup baik atas pelayanan yang saat ini diberikan, dilanjutkan kemudian persepsi 

baik oleh responden. sementara dari perspektif proses bisnis internal, di temukan 

bahwa mayoritas responden  memberikan persepsi cukup baik atas proses bisnis 

internal yang selama ini  berjalan di internal disperindag kab. Lumajang. Diakui 

bahwa dalam riset ini masih ada beberapa keterbatasan, misalnya; dalam beberapa 

aspek masih terdapat kurangnya manajemen kinerja di lingkungan disperindag 

kab, Lumajang sehingga analisis kinerja dengan metode BSC belum bisa 

menyentuh secara keseluruhan. ke depan, penelitian lain harus dapat mencakup 

aspek-aspek kinerja lainnya yang bisa disentuh BSC.  

Kata kunci: Balanced Scorecard, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 
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ABSTRACT 

 
PERFORMANCE ANALYSIS BASED BALANCE SCORECARD METHOD 

(A Case Study of Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lumajang) 

 
By: 

Osananda Deprinawa 

 

Advisor Lecturer: 

Dr. Bambang Purnomosidhi, SE., MBA., Ak  

 

This study aims to analyze the performance of Disperindag kab. Lumajang using 

the Balanced Scorecard (BSC). BSC analysis method using four perspectives: 1) 

financial perspective, 2) customer perspective, 3) internal process perspective, 

and 4) the perspective of growth and learning. Based on the four perspectives 

above, found that the performance Disperindag kab. Lumajang from the financial 

side pretty well from the results of its financial ratios. based on financial ratios is 

found that Disperindag not burdened with liabilities / short-term debt. meanwhile, 

from the revenue budget has been far above budget (more than 50 percent) of the 

budgeted target. while from the perspective of the customer, found the majority of 

customers give good perception of the services currently provided, followed later 

by both the perception of respondents. while the internal business process 

perspective, found that the majority of respondents gave fairly good perception of 

internal business processes that have been run on the internal Disperindag kab. 

Lumajang. It is recognized that in this research there are still some limitations, 

for example, in some aspects there is still a lack of performance management 

within the district Disperindag Lumajang that analyst performance with BSC 

method can not be touched as a whole. forward, other studies should be able to 

cover other performance aspects that can be touched BSC. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, the financial perspective, customer perspective, 

  internal processes, learning and growth perspective 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan organisasi sektor publik di Indonesia masih tertinggal jauh 

jika dibanding dengan sektor swasta. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak dimulainya Otonomi 

Daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam 

pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber 

daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah 

sendiri (Bastian dan Soepriyanto, 2003:1). 

        Organisasi sektor publik mendapatkan dan memanfaatkan pendanaan yang 

bersumber dari pemerintah yang biasanya dianggarkan oleh pemerintah baik 

melalui APBN ataupun APBD serta memiliki fungsi untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Secara mendasar, organisasi sektor publik sangat 

berbeda dengan organisasi swasta. Tujuan utama dari perusahaan swasta/bisnis 

adalah pencapaian maksimum profit dan mengeksploitasi sumberdaya secara 

maksimal, sedangkan organisasi sektor publik berfungsi untuk memberikan 

pelayanan publik dan mendistribusikan kesejahteraan dalam berbagai konteks 

target sosial dan ekonomi.  
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        Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilaksanakan untuk dapat 

membantu memperbaiki kinerja pemerintah dan membantu pemerintah berfokus 

pada tujuan dan sasaran unit program kerja sehingga dapat meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik dalam hal memberikan pelayanan 

publik. Selain itu, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk 

mewujudkan pertanggungjawaban publik dengan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja sektor publik 

dapat menggunakan informasi finansial dan non finansial.  

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu organisasi 

sektor publik yang berhubungan dengan tata kelola industri dan perdagangan 

dalam suatu daerah. Dengan berjalannya otonomi daerah ditambah dengan mulai 

berlakunya perdagangan bebas dengan Cina di tahun 2010 ini, sektor industri dan 

perdangangan menjadi salah satu faktor penting pembangunan suatu daerah atau 

Negara. Di sektor industri dan perdagangan banyak sekali komponen-komponen 

yang berkecimpung di dalamnya, seperti pengusaha, distributor (agen), pedagang, 

konsumen, masyarakat, dan pemerintah.  Hubungan yang dinamis dan saling 

mendukung di antara komponen tersebut akan mampu menciptakan iklim industri 

dan perdagangan yang kondusif dalam suatu wilayah.  

 Seringkali sektor industri dan perdagangan dalam suatu daerah tidak 

berjalan sebagaimana yang diharapkan lantaran masalah yang dihadapai salah satu 

atau lebih komponen tersebut. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam 

lingkungan industri dan perdagangan adalah kesulitan modal, rantai distribusi, 

biokrasi yang rumit, dan penentuan lokasi bagi pedagang kecil dan asongan 
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(UMKM). Untuk itu, Pemerintah (Disperindag) sebagai regulator harus mampu 

menciptakan iklim dunia industri dan perdagangan yang sehat dan bergairah 

melalui berbagai perangkat (kebijakan dan peraturan) yang dimilikinya. 

 Sektor industri dan perdagangan nantinya diharapkan mampu menjadi 

tulang punggung perekonomian menggantikan sektor agraris yang salama ini 

masih menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Untuk itu, peran Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan pada masa sekarang dan akan datang menjadi 

sangat penting. Selain harus dapat merumuskan peraturan dan kebijakan yang 

mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat industri dan perdagangan, 

Disperindag juga dituntut mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk 

menjaga iklim usaha dan perdagangan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kinerja 

yang optimal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik sebagai organisasi 

maupun regulator.  

 Salah satu alat pengukuran kinerja yang dapat digunakan dalam organisasi 

sektor publik adalah balanced scorecard. Analisis balanced scorecard bertitik 

tolak pada keseimbangan antara ukuran keuangan dan non keuangan dengan 

menggunakan empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.  

   Beberapa hal yang membuat balanced scorecard lebih unggul dari 

metode lainya adalah: (1) pengukuran yang lebih holistic, luas, dan menyeluruh 

(komprehensif) berdampak bagi organisasi untuk lebih bijak dalam memilih 

strategis dan membuat organisasi mampu untuk memasuki lingkungan yang 

kompleks, (2) koherensi setiap perspektif dapat membantu pencapaian sasaran 
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strategis organisasi karena semua sasaran strategis organisasi harus bisa 

dijelaskan, (3) keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan dalam empat 

perspektif meliputi jangka pendek dan panjang yang berfokus pada faktor internal 

dan eksternal, dan (4) setiap perspektif balanced scorecard dapat diukur, sasaran 

strategis yang sulit diukur seperti, pada perspektif pelanggan (costumer), proses 

bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan dengan menggunakan 

balanced scorecard dapat dikelola sehingga dapat diwujudkan.  

 Dilatarbelakangi hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai organisasi sektor 

publik dalam peningkatan kinerja organisasinya. Judul yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: ―ANALISIS KINERJA BERDASARKAN METODE 

BALANCED SCORECARD (STUDI KASUS PADA DINAS 

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LUMAJANG)‖ 

1.2 Motivasi Penelitian 

 Khusus untuk organisasi pemerintah, selama ini pengukuran kinerja suatu 

instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi pemerintah 

tersebut dalam menyerap anggaran. Dengan kata lain, suatu instansi akan 

dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah meskipun 

hasil dan dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada 

jauh di bawah standar (ukuran mutu). Namun seiring perkembangan dimana 

ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari kemampuan menyerap anggaran, 

maka tingkat keefektifan dalam mengalokasikan dan menggunakan dana anggaran 
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 juga menjadi suatu objek pengukuran kinerja sektor publik sebagai bentuk 

pertanggungjawabannya. 

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai sektor 

publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum. Akibatnya, pengukuran kinerja 

mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut 

dalam menyediakan layanan yang maksimal kepada para stakeholders. Sementara 

dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat 

untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Karena Disperindag 

Lumajang selama ini belum menerapkan metode balanced scorecard dalam 

mengukur kinerjanya, maka peneliti tertarik untuk menerapkan metode balanced 

scorecard dalam mengukur kinerja Disperindag Kabupaten Lumajang. 

1.3 Rumusan Masalah 

        Penelitian ini akan menjabarkan metode balanced scorecard sebagai alat 

pengukur kinerja yang mampu memberikan penilaian kinerja untuk menunjang 

keberhasilan organisasi agar dapat mencapai keberhasilan di masa mendatang. 

       Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

 ―Bagaimana implementasi balanced scorecard untuk mengukur kinerja 

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang?‖ 

 

 

 

 



6 

 

1.4 Batasan Masalah 

        Agar penelitian menjadi lebih terfokus, penulis membatasi permasalahan 

penelitian pada:  

1. Organisasi sektor publik yang dibahas di sini adalah Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).  

2. Implementasi balanced scorecard dalam empat perspektifnya, yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, proses internal, serta 

pertumbuhan pembelajaran dalam organisasi sektor publik. 

3. Efektivitas balanced scorecard sebagai alat pengukuran kinerja 

organisasi sektor publik. 

1.5 Tujuan Penelitian 

        Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

 Mengukur tingkat kinerja organisasi sektor publik, dalam hal ini 

 Disperindag Kabupaten Lumajang dengan menggunakan metode balance 

 scorecard. 

1.6 Kontribusi Penelitian  

1. Kontribusi teori 

Penelitian ini menjelaskan teori bahwa pengukuran kinerja dengan 

menggunakan metode balance scorecard juga dapat 

diimplementasikan pada organisasi sektor publik (nirlaba). 

2.  Kontribusi praktik 

a. Hasil penelitian diharapkan mampu digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi objek penelitian untuk dapat mengembangkan 
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aktivitas pelayanan jasa kepada masyarakat secara efektif dan 

efisien. 

b. Pengembangan balanced scorecard pada organisasi pelayanan jasa 

sebagai alat pengukuran kinerja organisasi dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan masukan bagi objek penelitian untuk 

menerapkan balanced scorecard. 

3. Kontribusi kebijakan 

Mendukung inpres No.7 tahun 1999 setiap instansi pemerintah 

diharuskan untuk menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah) setiap tahun sebagai perwujudan akuntabilitas 

publik kepada stakeholders (masyarakat dan DPR). 
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BAB II   

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Organisasi Sektor Publik 

2.1.1 Pengertian Organisasi  

 Organisasi sering dipahami sebagai kelompok orang yang berkumpul dan 

bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah 

sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. 

2.1.2 Tipe Organisasi 

Setiap organisasi, baik yang berstruktur formal maupun informal, pasti 

mempunyai tujuan spesifik yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan tersebut, setiap organisasi akan mengonsumsi sejumlah input 

untuk menghasilkan output, dalam arti setiap organisasi akan melakukan 

transformasi sumber-sumber ekonomi dari bentuk satu menjadi bentuk lain yang 

lebih bermanfaat atau bernilai lebih tinggi. Tujuan tiap-tiap organisasi sangat 

bervariasi bergantung pada tipe organisasi. Pada dasarnya terdapat 4 tipe 

organisasi, yaitu (1) pure-profit organization, (2) quasi-profit organization, (3) 

quasi-nonprofit organization, dan (4) pure-nonprofit organization. Perbedaan 

empat tipe organisasi tersebut terutama dilihat dari tujuan operasi dan sumber 

pendanaannya (Mahsun, 2006:5). 

1. Pure-Profit Organization  

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa 

dengan maksud untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga 
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bisa dinikmati oleh pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari 

modal pribadi, investor, dan kreditor. 

2. Quasi-Profit Organization 

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa 

dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan 

lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan 

organisasi ini berasal dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor, 

dan para anggota. 

3. Quasi-Nonprofit Organization 

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa 

dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan 

(surplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor 

pemerintah, investor swasta, dan kreditor. 

4. Pure-Nonprofit Organization 

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa 

dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, 

utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, dan penjualan aset Negara. 

2.1.3 Pengertian Sektor Publik 

 Munculnya sektor publik tidak terlepas dari sejarah. Awalnya sektor 

publik ini muncul karena ada kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap 

barang atau layanan tertentu. Untuk menghindari adanya alokasi dan distribusi 

barang atau layanan umum yang tidak adil, pengaturan pengalokasian, dan 
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pendistribusian terhadap barang atau layanan umum diserahkan kepada pihak 

(pengurus) tertentu. Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa 

kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur 

dengan hukum. Menurut Jones dalam Mahsun (2006:8), peran sektor publik 

mencakup tiga hal, yaitu regulatory role, enabling role, dan direct provision of 

goods and services. 

1. Regulatory Role 

Regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka secara 

bersama-sama bisa mengonsumsi dan menggunakan publik goods. Sektor 

publik sangat berperan dalam menetapkan segala peraturan yang berkaitan 

dengan kepentingan umum. 

2. Enabling Role 

Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi adalah memungkinkan segala 

aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib, dan lancar. Sektor publik 

mempunyai peran yang cukup besar dalam memperlancar aktivitas 

masyarakat yang beraneka ragam tersebut. 

3. Direct Provision of Goods and Services 

Sektor publik berperan dalam mengatur berbagai kegiatan produksi dan 

penjualan barang atau jasa, publik goods dan quasi publik goods  

meskipun sudah diprivatisasi atau dikelola oleh pihak swasta. Peran sektor 

publik dalam hal ini adalah ikut serta mengendalikan dan mengawasi 

dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik.  
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2.1.4 Pengertian Organisasi Sektor Publik 

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang didirikan dengan 

tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukanya untuk 

mendapatkan keuntungan. Menurut Mardiasmo (2004:2), sektor publik dari sudut 

pandang ekonomi diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan 

dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan hak publik. 

Terdapat beberapa persamaan antara organisasi sektor publik dengan 

organisasi komersial yang berdiri dengan motif untuk mencari laba. Mardiasmo 

(2004:13) mengungkapkan persamaannya sebagai berikut: 

1. Kedua jenis organisasi tersebut merupakan bagian dari suatu sistem 

ekonomi yang sama dan menggunakan sumber daya yang sama pula untuk 

memenuhi tujuannya. 

2. Kedua jenis organisasi tersebut harus menggunakan sumber daya untuk 

menciptakan barang dan jasa. 

3. Kedua jenis organisasi memerlukan analisis biaya dan pengendalian biaya 

guna menetapkan bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif dan 

efisien. 

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

yang sama, seperti pemerintah ataupun perusahaan komersial yang 

keduanya dapat mengelola sistem transportasi, sanitasi, dan listrik.  
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2.1.5 Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta 

Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta jika 

dilihat dari tujuan. Organisasi swasta tujuan utamanya adalah memaksimumkan 

laba dengan mengeksploitasi sumber daya demi kesejahteraan pemegang saham. 

Walaupun memberikan pelayanan publik merupakan tujuan organisasi sektor 

publik, tidak berarti organisasi ini sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat 

finansial (Mardiasmo, 2004:8). Untuk mewujudkan pelayanan publik yang 

maksimal, organisasi sektor publik tetap membutuhkan dana. Sumber keuangan 

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

pinjaman, dan transfer antar pemerintah. Berikut adalah tabel Perbedaan 

Organisasi sektor Publik dan Organisasi swasta: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Organisasi Swasta 

 

Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta 

1. Tujuan Organisasi Non Profit Profit motif 

2. Sumber pendanaan Pajak, retribusi utang, 

obligasi pemerintah, 

laba BUMN/BUMD, 

penjualan aset Negara 

dsb. 

Pembiayaan 

internal:modal sendiri, 

laba ditahan, penjualan 

aktiva 

Pembiayaan 

eksternal:utang bank, 

obligasi, penerbitan 

saham 

3. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 

kepada masyarakat 

(publik) dan parlemen 

(DPR/DPRD). 

Pertanggungjawaban 

kepada pemegang 

saham dan kreditor. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Organisasi Swasta 

 

Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta 

4. Struktur organisasi Birokratis, kaku, dan 

hierarki 

Fleksibel:datar, 

pyramid, lintas 

fungsional, dsb. 

5. Karakteristik                         

anggaran 

Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik 

6. Sistem Akuntansi Cash accounting Accrual Accounting 

7. Kriteria keberhasilan Ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas 

Laba 

8. Kecenderungan sifat Organisasi politis Organisasi bisnis 

9. Dasar operasional Di luar mekanisme 

pasar 

Berdasar mekanisme 

pasar 

Sumber: Mardiasmo, 2004, hal 8. 

2.2 Pengukuran Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

 Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk 

sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu 

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

diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas 

manajemen dan semacamnya.  

 

 

 

 

 



14 

 

        Pengukuran kinerja merupakan suatu proses pengukuran untuk 

mengetahui apakah program yang ditetapkan sesuai dengan misi yang telah di 

tetapkan melalui penyediaan produk, jasa pelayanan, atau proses yang dilakukan 

(Sholahuddin, 2005:181). Sebaliknya menurut Supriyono (1990:420) pengukuran 

kinerja merupakan proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas 

bisnis dilaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. Karena itu, 

semakin tinggi organisasi berarti semakin tinggi pula tingkat pencapaian tujuan 

organisasi dan aktivitas organisasi.  

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

        Tujuan utama dari pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi personal 

dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang 

telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang 

diinginkan oleh organisasi (Mulyadi dan Setyawan, 1999:76). Penilaian kinerja 

dapat digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk 

merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui 

umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta pemberian penghargaan, baik yang 

bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Dengan adanya penilaian kinerja, manajer 

puncak dapat memperoleh dasar yang objektif untuk memberikan kompensasi 

sesuai dengan prestasi yang disumbangkan tiap-tiap pusat pertanggungjawaban 

kepada perusahaan secara keseluruhan.  

 Pengukuran kinerja memberikan suatu alat untuk menetapkan ―angka 

sebutan‖ untuk pembanding setiap waktu. Pengukuran kinerja merupakan suatu 

cara mengukur arah dan kecepatan suatu perubahan. Pemahaman untuk berbagai 
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aspek pengukuran secara cepat, terlebih dahulu melihat bentuk-bentuk 

pengukuran (angka, indeks, persentase, rating, rasio, ranking) dan jenis-jenis 

pengukuran (outcome—lag indicators, dan pengendali kinerja—driver/lead 

indicators), ditinjau dari manfaat dan kelemahannya, seperti ditunjukan dalam 

Tabel 2.2  berikut: 

Tabel 2.2 

Manfaat dan kelemahan bentuk-bentuk pengukuran 

 

Bentuk Pengukuran Manfaat Kelemahan 

Angka-angka 

 

Indeks 

 

Persentase 

 

Rating 

 

 

Rasio 

Sederhana dan mudah 

dipahami 

Mengizinkan kombinasi 

beberapa pengukuran 

Ukuran yang baik untuk 

waktu berjangka 

Ukuran yang baik untuk 

informasi kualitatif 

 

Mengukur hubungan 

kritis/penting 

Hanya baik sebagai 

tujuan strategis 

Sulit dipahami tentang 

apa yang akan terjadi 

Dapat digunakan secara 

keliru (tidak tepat) 

Dapat bersifat subyektif 

berkaitan dengan 

bagaimana itu dihasilkan  

Membutuhkan tambahan 

analisis untuk menarik 

kesimpulan 

Sumber: (Syahrezy, 2009, Metode Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah ) 

        Semua yang diharapkan dapat membentuk motivasi dan rangsangan pada 

masing-masing bagian untuk lebih efektif dan efisien. Salah satu alasan paling 

penting bagi pengukuran kinerja layanan publik adalah sumber motivasi bagi 

pelaksana atau sumber daya manusia layanan publik itu sendiri. Para pelaksana 
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 tersebut sebagaimana karyawan swasta, membutuhkan pengakuan atas kinerja 

mereka. Bila tidak ada mekanisme yang menunjukan hasil kerja mereka selama 

ini, pelaksana tersebut tidak memiliki dasar apapun untuk diapresiasi.  

2.2.3 Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Oleh karena sifat dan karakteristiknya yang unik, organisasi sektor publik 

memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat laba, 

tidak hanya efisiensi dan juga tidak hanya ukuran finansial. Menurut Mahsun 

(2006:31) pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek, 

antara lain: 

1. kelompok masukan (input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

2. kelompok proses (process), adalah ukuran kegiatan baik dari segi 

kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan 

tersebut. 

3. kelompok keluaran (output), adalah sesuatu yang diharapkan langsung 

dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun 

tidak berwujud (intangible). 

4.  kelompok hasil (outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai 

efek langsung. 

5.  kelompok manfaat (benefit), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan 

akhir dari pelaksanaan kegiatan. 
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6.  kelompok dampak (impact), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik 

positif maupun negatif. 

Berdasarkan aspek-aspek kinerja yang harus diukur pada sektor publik 

tersebut dapat ditelusuri sampai sejauh mana cakupan pengukuran kinerja sektor 

publik. Menurut BPKP (2000) (dalam Mahsun, 2006:33) cakupan kinerja sektor 

publik harus mencakup item-item sebagai berikut: 

1. Kebijakan (policy): untuk membantu pembuatan maupun 

pengimplementasian kebijakan. 

2. Perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting): untuk 

membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan 

untuk memonitor perubahan terhadap rencana. 

3. Kualitas (quality): untuk memajukan standarisasi atas jasa yang 

diberikan maupun keefektifan organisasi. 

4. Kehematan (economy): untuk me-review pendistribusian dan 

keefektifan penggunaan sumber daya. 

5. Keadilan (equity): untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan 

dilayani semua masyarakat. 

6. Pertanggungjawaban (accountability): untuk meningkatkan 

pengendalian dan memengaruhi pembuatan keputusan. 

2.2.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga 

pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi 

sektor publik tersebut dalam penyediaan jasa dan barang-barang publik. 
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Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat 

bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial organisasi. Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2000) (dalam Mahsun, 2006:33) 

menyebutkan manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal 

organisasi sektor publik, yaitu: 

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan 

untuk pencapaian kinerja. 

2.  Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 

3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya 

dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki 

kinerja. 

4. Memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) yang 

objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem 

pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja organisasi. 

6. Mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah dipenuhi. 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan. 

10. Mengungkapan permasalahan yang terjadi. 
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2.3 Balanced Scorecard 

Balanced scorecard terdiri atas dua kata, yaitu ―scorecard” (skor) dan 

―balanced” (berimbang). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat 

skor hasil kerja, sedangkan kata balanced dimaksudkan untuk menunjukan bahwa 

kinerja personel diukur secara berimbang dari dua aspek yaitu aspek keuangan 

dan aspek non keuangan. Balanced scorecard ini dikembangkan oleh Kaplan dan 

Norton pada tahun 1992. Kaplan dan Norton, (2000:10) menyatakan bahwa “The 

balanced scorecard supplemented traditional finansial measures with criteria the 

measured performance from three additional perspective. It therefore enabled 

companies to track financial result while simultaneously monitoring progress in 

building the capabilities and acquiring the intangible assets they would need for 

future growth”. 

Awalnya balanced scorecard diciptakan untuk mengatasi masalah tentang 

kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang berfokus pada aspek 

keuangan. Selanjutnya, balanced scorecard mengalami perkembangan dalam 

pengimplementasiannya, yaitu diperluas ke perspektif non keuangan. Balanced 

scorecard merupakan suatu kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan berbagai 

ukuran yang diturunkan dari strategi organisasi perusahaan, dan merupakan alat 

manajemen yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi ke dalam satu 

set pengukuran kinerja komprehensif untuk menghasilkan kerangka pengukuran 

kinerja organisasi melalui berbagai perspektif: finansial, pelanggan, proses 

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 
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1. Perspektif finansial 

Balanced scorecard tetap memakai ukuran finansial sebab sangat penting 

dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan ekonomis yang telah 

diambil. Ukuran kinerja finansial menunjukan apakah strategi perusahaan, 

implementasi, dan pelaksanaanya sudah memberikan kontribusi atau tidak 

kepada peningkatan laba organisasi.  

2. Perspektif pelanggan 

Perspektif pelanggan adalah sumber komponen pendapatan dari tujuan 

keuangan. Perspektif ini mendefinisikan, memilih pelanggan, dan segmen 

pasar dimana organisasi memilih untuk bersaing. Perspektif tersebut 

umumnya terdiri atas beberapa ukuran utama atau ukuran generik 

keberhasilan perusahaan dari strategi yang dirumuskan. Selain itu, 

perspektif pelanggan juga seharusnya mencakup berbagai ukuran tertentu 

yang menjelaskan tentang proposisi nilai yang akan diberikan organisasi 

kepada pelanggan segmen pasar sasaran.  

3. Perspektif proses internal 

Dalam perspektif proses internal para eksekutif mengidentifikasikan 

berbagai proses internal penting yang harus dikuasai dengan baik oleh 

perusahaan. Proses ini memungkinkan unit bisnis untuk memberikan 

proposisi nilai yang akan menarik perhatian dan mempertahankan 

pelanggan dalam segmen pasar target memenuhi harapan keuntungan 

finansial yang tinggi dari para pemegang saham. Ukuran proses internal 
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berfokus pada berbagai proses internal yang berdampak besar pada 

kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan finansial perusahaan. 

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

Perspektif terakhir dari balanced scorecard ini mengidentifikasikan 

infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan 

pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Sumber utama 

pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan berasal dari 3 hal, yakni 

manusia, sistem, dan prosedur perusahaan. Ketiga sumber tersebut 

biasanya mengalami kesenjangan dengan apa yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan kinerja yang penuh terobosan, dan untuk menutupi 

kesenjangan itu perusahaan harus melakukan investasi dengan melatih 

ulang pekerja, meningkatkan teknologi dan sistem informasi, serta 

menyelaraskan berbagai prosedur dan kegiatan sehari hari perusahaan. 

2.4  Kegunaan dan Keunggulan Balanced Scorecard 

Menurut Hariadi (2002:431) Balanced Scorecard merupakan alat 

pengukuran kinerja baru yang mempunyai kegunaan, seperti: 

1. Mengklasifikasikan dan menghasilkan konsensus mengenai strategi. 

2. Mengomunikasikan strategi keseluruh perusahaan. 

3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi 

perusahaan. 

4. Mengaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan 

anggaran tahunan. 

5. Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. 
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6. Melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodik dan sistematis. 

7. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan 

memperbaiki strategi. 

Beberapa keunggulan balanced scorecard terhadap pengukuran kinerja 

secara tradisional (Hariadi, 2002:432), antara lain: 

1. Balanced scorecard memungkinkan bagi para manajer untuk mengukur 

bagaimana unit bisnis mereka melakukan penciptaan nilai saat ini dengan 

tetap mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masa yang akan 

datang, sedangkan sistem pengukuran kinerja tradisional hanya 

melaporkan apa yang telah terjadi di masa lalu tanpa menunjukan 

bagaimana para manajer dapat memperbaiki kinerja pada periode 

selanjutnya. 

2. Melalui balanced scorecard dapat menilai tentang aspek intangible asset 

seperti aspek kepuasan pelanggan, sedangkan pada pengukuran kinerja 

tradisional hanya menekankan pada aspek keuangan saja. 

Menurut Mulyadi (2001:63) balanced scorecard sebagai inti sistem 

manajemen strategik memiliki keunggulan, seperti:1) Memotivasi personel untuk 

berfikir dan bertindak strategik dalam membawa organisasi atau perusahaan 

menuju masa depan, 2) Menghasilkan total bussiness plan yang koheren, 3) 

Menghasilkan total bussiness plan yang komprehensif, dan 4) Menghasilkan 

sasaran strategik yang terukur. 
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2.5 Indikator Kinerja Sektor Publik 

Berdasarkan inpres No.7 tahun 1999 setiap instansi pemerintah diharuskan 

untuk menyusun LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 

setiap tahun sebagai perwujudan akuntabilitas publik kepada para stakeholders 

(masyarakat dan DPR). Pedoman Inpres tersebut menyatakan tentang gambaran 

rencana strategis yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yang harus 

mencakup:1) uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor kunci keberhasilan 

organisasi, 2) uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi, dan 3) 

uraian tentang mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan memperhatikan tugas 

pokok dan fungsi instansi tersebut sehingga dalam hal pengukuran kinerja 

organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah saat ini masih 

menggunakan LAKIP sebagai laporan pertanggungjawaban. 

Selain pedoman tersebut menyajikan tentang sistem pengukuran kinerja, 

pedoman tersebut juga menyajikan tentang evaluasi terhadap implementasi 

program-program kerja dan projek-projek dengan menggunakan beberapa 

indikator kinerja (Mahsun, 2006:31), antara lain: 

1. Indikator masukan (inputs). Merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan 

agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia (SDM), informasi 

kebijaksanaan, dan peraturan perundang-undangan. 

2. Indikator keluaran (outputs). Merupakan sesuatu yang diharapkan 

langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. 
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3. Indikator hasil (Outcomes). Merupakan sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 

4. Indikator manfaat (benefits). Merupakan sesuatu yang terkait dengan 

tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

5. Indikator dampak (Impacts). Merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik 

positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi 

yang telah ditetapkan. 

2.6  Implementasi Balanced Scorecard Pada Sektor Publik 

Bagi suatu organisasi pemerintahan, sebagai suatu organisasi sosial non 

profit seringkali misi organisasinya dirumuskan sebagai organisasi yang berusaha 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu semua strategi, 

kebijakan, dan program kerja harus disusun dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik khususnya pemerintah, 

terletak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber dana yang ada. Dari 

perspektif finansial, pengukuran kinerja organisasi pemerintahan tidak dapat 

dipandang dari hasil investasi seperti pada organisasi bisnis sebab organisasi 

pemerintahan tidak berorientasi pada profit. Dan karena tugas dari organisasi 

sektor publik adalah untuk menyediakan layanan publik dan mendistribusikan 

kesejahteraan dalam beberapa konteks target sosial dan ekonomi, cara 

memperlakukan pendapatan dan biaya sangat berbeda. Pendapatan sektor publik 

didapat dari pajak, retribusi dan sumbangan masyarakat. 
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Rerangka balanced scorecard tidak terbatas untuk organisasi bisnis, akan 

tetapi organisasi sektor publik dapat menggunakannya dengan penempatan 

tumpuan (leverage) yang berbeda. Jika dalam organisasi bisnis tumpuannya 

adalah pada perspektif keuangan, dalam organisasi sektor publik tumpuannya 

adalah pada perspektif pelanggan karena pelayanan publik merupakan bottom line 

organisasi. Penerapan balanced scorecard dalam organisasi sektor publik 

membutuhkan modifikasi namun modifikasi tersebut tidak berarti harus berbeda 

dengan balanced scorecard untuk organisasi bisnis. Beberapa perbedaan 

organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik mengenai perspektif balanced 

scorecard ditunjukan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.3 

Perbandingan rerangka balanced scorecard sektor swasta dengan sektor publik 

 

Perspektif Sektor Swasta Sektor Publik 

Pelanggan Bagaimana pelanggan 

melihat kita? 

Bagaimana masyarakat 

pengguna pelayanan publik 

melihat kita? 

Keuangan Bagaimana kita melihat 

pemegang saham? 

Bagaimana kita meningkatkan 

pendapatan dan mengurangi 

biaya? 

Bagaimana kita melihat 

pembayar pajak? 

Proses Internal Keunggulan apa yang 

harus kita miliki? 

Bagaimana kita membangun 

keunggulan? 
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Lanjutan Tabel 2.3 

Perbandingan rerangka balanced scorecard sektor swasta dengan sektor publik 

 

Pertumbuhan dan 

Pembelajaran 

Bagaimana kita terus 

memperbaiki dan 

menciptakan nilai? 

Bagaimana kita terus melakukan 

perbaikan dan menambah nilai 

bagi pelanggan dan stakeholder? 

Sumber: Mahmudi, 2007, hal 135. 

 Berpedoman pada tujuan organisasi, yaitu kepuasan pelanggan dan 

meningkatnya profitabilitas, balanced scorecard dapat dimodifikasi dengan 

menempatkan perspektif finansial dan pelanggan sejajar pada puncak dan diikuti 

oleh perspektif proses internal dan selanjutnya perspektif inovasi dan 

pembelajaran. Hal ini berarti bahwa sasaran utama organisasi adalah tercapainya 

target-target keuangan dan kepuasan pelanggan yang dipicu oleh kinerja yang 

baik dari perspektif proses internal serta pembelajaran dan inovasi. Perspektif 

finance/stakeholders digunakan untuk menilai apa yang harus dilakukan untuk 

memuaskan penyedia sumber daya organisasi. Hal ini karena sebagian sumber 

daya instansi pemerintah berasal dari subsidi atau bantuan para stakeholders. Jadi, 

ukuran finansial yang dimaksud sebetulnya adalah sudut pandang stakeholders itu 

sendiri dalam memandang pengelolaan keuangan instansi pemerintah yang telah 

memperoleh sumber daya dari mereka. Modifikasi balanced scorecard untuk 

organisasi sektor publik menurut Robertson (2000) dikutip dari (Mahsun, 

2006:165) seperti terlihat pada Gambar 2.1 di bawah ini. 
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Gambar 2.1  

Model BSC untuk instansi Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Gordon Robertson, Lokakarya Review Kerja, 2000 

James B. Whittaker (dalam Mahsun, 2006:25) menyatakan bahwa 

―pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas‖. Oleh karena itu, pengukuran kinerja 

sektor publik dilakukan untuk memenuhi enam tujuan, antara lain (Mahmudi, 

2005:14): 

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 

3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya 

4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan 

keputusan pemberian reward dan punishment 

5. Memotivasi pegawai 

6. Menciptakan akuntabilitas publik 

 

 

 

Perspektif 

Financial/ 

Stakeholders 

Perspektif 

Pelanggan 

Perspektif proses 

Internal 

Perspektif Inovasi 

dan Pembelajaran 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang penerapan konsep 

balanced scorecard dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa konsep balanced scorecard memungkinkan untuk 

digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik, selama ini belum ditemukan 

alat pengukur yang komprehensif untuk pengukuran kinerja. Konsep Balanced 

scorecard mengemukakan tentang pengukuran kinerja dalam empat aspek yang 

mencakup seluruh aspek yang terkait. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, 

dipaparkan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Rekapitulasi Hasil-hasil Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Imelda, 

2004 

Analisa 

pertanggungjawaban 

kontemporer dengan 

menggunakan 

Balanced Scorecard 

sebagai alat 

pengukuran kinerja 

sektor publik 

 

Balanced scorecard dapat 

digunakan pada organisasi publik 

setelah dilakukan modifikasi dari 

konsep balanced scorecard yang 

awalnya ditujukan bagi organisasi 

bisnis. Modifikasi tersebut antara 

lain dalam hal misi organisasi 

sektor publik, sehingga tujuan 

utama suatu organisasi publik 

dalam memberi pelayanan kepada 

masyarakat dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. 
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Lanjutan Tabel 2.4 

Rekapitulasi Hasil-hasil Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

2. Putro, 2009 Evaluasi Kinerja 

Organisasi dengan 

Pendekatan Balanced 

Scorecard pada Badan 

Pertanahan Kota 

Malang 

Penelitian ini menggunakan 

konsep balanced scorecard dalam 

menilai kinerja Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kota Malang. 

Dalam mengukur perspektif 

pelanggan dan proses internal 

peneliti menggunakan kuesioner 

untuk mengetahui jawaban dari 

responden atas kepuasan dan 

kualitas pelayanan yang pernah 

didapat. Untuk  perspektif 

keuangan diukur dari efisiensi 

penyerapan anggaran. Sedangkan 

perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran dilakukan survey 

terhadap ketersediaan fasilitas 

dan dukungan sistem informasi. 

Dari keempat perspektif tersebut, 

kinerja BPN Kota Malang 

termasuk kategori baik. 

 

 Rekapitulasi hasil penelitian terdahulu di atas menjelaskan penggunaan 

balanced scorecard sebagai alat pengukuran kinerja bagi organisasi sektor publik. 

Organisasi sektor publik menjadi semakin mengerti akan pentingnya perspektif 

non keuangan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil pengukuran kinerja 

dengan menggunakan balanced scorecard dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Hal 
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tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadikan penulis untuk melakukan 

penelitian tentang pengukuran kinerja organisasi sektor publik dengan 

menggunakan balanced scorecard. 
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BAB III    

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, 

dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Narbuko, 2003:70). Jenis 

penelitiaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 

Sekaran (2006:158) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif (descriptive 

study) dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan 

karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk 

menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari 

perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau lainnya. 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian perlu ditentukan untuk membatasi studi yang nantinya 

penelitian yang dilakukan akan lebih terarah dan juga dapat menyaring berbagai 

informasi dari data yang relevan. Penelitian ini lebih difokuskan pada pengukuran 

kinerjanya organisasi sektor publik dengan menggunakan analisis balanced 

scorecard dengan menggunakan empat perspektif pengukuran, yaitu perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan 
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3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten 

Lumajang yang beralamat di Jl. A. Yani no.29 Lumajang. 

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

3.4.1 Jenis Data 

Data yang 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 baik 

dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian 

ini data primer adalah data yang diperoleh dari hasil diskusi dan 

wawancara dengan pihak Kepala Disperindag Lumajang, hasil 

kuesioner dari pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan pihak 

Disperindag, dan hasil kuesioner pada pegawai untuk perspektif proses 

internal.  

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 

anggaran, dan gambaran tentang perkembangan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. 
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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 riset dilakukan. Dalam penelitian ini data internal 

merupakan data berupa hasil diskusi dan wawancara dengan pihak 

Disperindag (Kadin), data laporan keuangan SKPD, kepuasan kinerja 

pegawai dan staf, serta gambaran umum Disperindag Kabupaten 

Lumajang. 

2. Data eksternal 

 Data eksternal merupakan data yang didapat dari luar perusahaan atau 

organisasi dimana riset dilakukan. Pada penelitian ini data eksternal 

berupa kuesioner tentang kepuasan pelanggan dan artikel pada website 

yang memuat tentang pengukuran kinerja pada sektor publik. 

3.5 Metode Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan adalah menggunakan teknik purposive sampling (pemilihan sampel 

bertujuan). Pengambilan sampel bertujuan dilakukan dengan mengambil sampel 

dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Jogiyanto, 2010:79). Dalam penelitian 

ini ada dua sampel yang diteliti yaitu: 
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1. Sampel dari pelanggan untuk perspektif pelanggan 

 Dari sejumlah usaha manufaktur yang terdaftar di Disperindag Lumajang, 

peneliti mengambil 35 sampel usaha manufaktur yang merupakan rekanan 

Disperindag Lumajang. 

2. Sampel dari populasi pegawai tetap untuk perspektif proses internal 

 Disperindag Lumajang didukung sumber daya manusia (SDM) sebanyak 

29 orang. Dari jumlah tersebut peneliti mengambil sejumlah 15 sampel 

yang merupakan pegawai tetap dengan derajat pendidikan minimal sarjana 

(S1). 

3.6 Teknik Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup: 

1. Observasi (observation) 

Penulis melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada objek 

penelitian untuk mengetahui karakteristik dan gambaran umum dari 

organisasi sektor publik yang bersangkutan. Observasi (observation) 

merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan 

cara mengamati langsung objek datanya.   

2. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan 

data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal 

(personal interview), wawancara intersep (intersept interview), dan 

wawancara telepon (telephone interview).  Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan kegiatan wawancara dengan kepala dinas Disperindag Kab. 
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Lumajang sebagai pucuk pimpinan (top management) dan kepala bagian 

dalam struktur organisasi Disperindag Kab. Lumajang tentang visi dan 

program Disperindag Lumajang.  

3. Dokumentasi (documentation)  

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, pencatatan, 

menganalisis, dan mengevaluasi secara langsung ataupun tidak langsung 

data-data dan dokumen terkait yang ada dalam struktur organisasi Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. 

4. Kuesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan pertanyaan secara 

tertulis kepada responden agar responden menjawab pertanyaan yang 

sesuai. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data tentang 

kepuasan dan pengharapan pelaku usaha, pedagang, masyarakat 

(stakeholders) terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat Disperindag 

Lumajang dan data tentang proses internal di lingkungan  Disperindag 

Lumajang..  

3.7 Pengujian Instrumen Penelitian 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, 

kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan kuesioner merupakan hal 

penting dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sosial sangat 

ditentukan oleh alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel yang 

akan diteliti. Apabila alat yang dipakai dalam proses pengumpulan data tidak 

valid dan atau tidak dapat dipercaya, hasil penelitian yang diperoleh tidak akan 
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menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, suatu alat pengukur 

perlu diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. 

3.7.1  Uji Reliablitas dan Uji Validitas 

1. Uji Reliabilitas 

 Keandalan (reliability) suatu pengukuran menunjukan sejauh mana 

pengukuran tersebut tanpa bias (error free) dan karena itu menjamin 

pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam 

instrumen (Sekaran, 2006:40). Reliabilitas suatu pengukur menunjukan 

stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu 

konsep dan berguna untuk mengakses ―kebaikan‖ dari suatu pengukur 

(Sekaran, 2003:203). Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk 

mengukur suatu instrumen yang merupakan indikator dari variabel 

atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. 

 Singarimbun dan Effendi (1995:140) reliabilitas adalah indeks 

yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya 

atau diandalkan. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. 

Besarnya tingkat reliabilitas ditunjukan oleh nilai koefisiennya, yaitu 

koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas mengukur tingginya 

reliabilitas suatu alat ukur. Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

pengukuran koefisien reliabilitas dengan menggunakan software SPSS. 
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Realibilitas dari konstrak kepuasan pelanggan atau pekerja dapat 

dilihat dari tabel realibility statistics. Besaran koefisien cronbach’s 

alpha menunjukan realibilitas semua pertanyaan dalam kuesioner. 

Semakin tinggi koefisien reliabilitas (mendekati angka 1) maka 

semakin reliable alat ukur tersebut. 

2. Uji Validitas 

 Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan atau kesalahan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang 

valid mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti mempunyai validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang 

dari gambaran tentang yang dimaksud (Arikunto, 1996:145). 

  Data non keuangan dari penelitian yang menggunakan pendekatan 

balanced scorecard ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

kepada responden maupun pegawai Disperindag Kabupaten Lumajang. 

Setiap jawaban atas responden akan diberi skor. Skor yang diberikan 

masing-masing terdiri atas nilai yang paling besar, yaitu 5 dan nilai 

yang terkecil yaitu skor 1, dengan keterangan sebagai berikut: 

 Sangat baik, skor 5 

 Baik, skor 4 
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 Cukup baik, skor 3 

 Kurang baik, skor 2 

 Tidak baik, skor 1 

 Teknik yang digunakan dalam uji validitas adalah construct validity. 

Alasan digunakan pendekatan construct validity ini adalah; pertama, cara ini 

paling banyak digunakan oleh para peneliti sosial, dan kedua, ingin mengukur 

konsep setiap pertanyaan dalam kuesioner. Dalam analisis validitas ini, 

penulis menggunakan SPSS sebagai alat bantu. Konstrak kepuasan pelanggan 

dan kepuasan pekerja yang dipresentasikan dalam setiap pertanyaan 

ditabulasi ke kolom items. Kemudian pilih Realibility Analysis dan hasil 

output SPSS akan muncul pada layar. 

 Untuk melihat validitas setiap pertanyaan dari konstrak kepuasan 

pelanggan atau kepuasan pekerja dapat dilihat pada kolom Corrected Item-

Total Correlation. Nilai ini sebenarnya merupakan hasil korelasi antara tiap 

butir pertanyaan dengan totalnya yang dilakukan koreksi variansnya. Jika 

nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari r table (0,361), 

pertanyaan tersebut dikatakan valid. Apabila ditemukan suatu item 

pertanyaan yang nilai Corrected Item-Total Correlation lebih kecil dari r 

tabel (tidak valid), item pertanyaan ini akan dieliminasi dari masing-masing 

konstrak dan dilakukan analisis ulang. 
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3.7.2  Metode Analisis Data 

 Analisis data dilakukan setelah data yang diperlukan telah diperoleh secara 

lengkap kemudahan data tersebut dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. 

a. Analisis Kualitatif 

 Dalam peneliian ini, data yang sudah berhasil terkumpul, akan diteliti, 

dianalisa secara kualitatif. Peneliti akan mengevaluasi tentang kejadian-

kejadian berdasarkan data dan  fakta yang diteliti. 

b. Analisis Kuantitatif 

Dalam penelitian yang menggunakan analisis pendekatan balanced 

scorecard ini, peneliti akan menganalisis secara kuantitatif terhadap data  

atau laporan Disperindag, yaitu: 

 Perspektif keuangan 

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dari perspektif 

keuangan dapat dilihat dari tingkat pencapaian realisasi (efisiensi) 

atas target anggaran belanja tahun anggaran 2008 yang telah 

ditetapkan. 

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi target x 100% 

               Anggaran 

Selain menilai capaian penyerapan anggaran, dalam perspektif 

keuangan ini juga dilihat tingkat keefektifan anggaran yang dilihat 

dari indikator pencapaian target kinerja dengan hasil yang ada di 

lapangan.  
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 Perspektif pelanggan 

Dalam penelitian ini yang dimaksud pelanggan adalah pelaku 

usaha, pedagang, dan masyarakat (stakeholders). Untuk 

mengetahui tingkat kepuasan para stakeholders terhadap pelayanan 

Disperindag, peneliti menggunakan hasil jawaban dari kuesioner 

yang disebar kepada pelanggan Disperindag Lumajang. 

 Perspektif proses internal 

Dalam perspektif ini, dilakukan pengukuran terhadap program-

program yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Lumajang 

dalam rangka efektivitas kinerja. Efektivitas kinerja diukur dengan 

mengevaluasi proses internal yang berjalan di lingkungan 

Disperindag selama ini. Data kuesioner yang disebar kepada 

pegawai dapat dijadikan acuan peneliti dalam menggambarkan 

kondisi proses internal di lingkungan Disperindag Lumajang. 

Selain itu efektivitas diukur dengan anggaran pendapatan retribusi 

daerah dengan total realisasinya. 

 Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

Dalam perspektif ini dilakukan pengukuran kinerja dari kepuasan 

karyawan Disperindag Kota Lumajang dan jumlah pegawai yang 

mengikuti pelatihan atau diklat dalam rangka meningkatkan mutu 

sumber daya manusia di kalangan Disperindag sendiri. 

 Employee traning =  x 100% 
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 Setiap tahunnya, kepala dinas maupun pegawai Disperindag 

Kabupaten Lumajang mengikuti berbagai pelatihan dan seminar 

yang diadakan berbagai instansi yang berkaitan dengan kebijakan 

dan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Disperindag pusat. 



42 

BAB IV  

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 

               

4.1 Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah nomor 38 tahun 2007 tentang susunan organisasi 

dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang pada 

tanggal 9 Nopember 2007. Sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

merupakan bagian dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Sejak 

Pebruari 2008, berdasarkan Perda Kabupaten Lumajang nomor 38 tahun 2007, 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi dinas yang berdiri sendiri dengan 

menempati kantor yang beralamat di Jl. Ahmad Yani 29 Sukodono Lumajang. 

4.1.1 Sejarah Singkat 

Tahun 1957 

Bernama  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkantor di 

Probolinggo. Wilayah kerja meliputi Kabupaten Probolinggo dan 

Kabupaten Lumajang. 

Tahun 1962 

Dipecah menjadi Dinas Perindustrian Kabupaten Lumajang dan Dinas 

Koperasi Kabupaten Lumajang.  

Tahun 1974 

Terjadi perubahan struktur organisasi menjadi cabang Dinas Perindustrian 

Kabupaten Lumajang. 

 



43 

 

Tahun 1980 

Terjadi perubahan struktur organisasi menjadi Kantor Departemen 

Perindustrian Kabupaten Lumajang yang merupakan bagian dari 

Departemen Perindustrian. 

Tahun 1996 

Terjadi perubahan struktur organisasi menjadi kantor Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. 

Tahun 2001 

Digabung dengan kantor Departemen Koperasi, berubah nama menjadi 

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. 

Tahun 2008 

Dipecah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Lumajang dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang. 

4.1.2 Dasar Hukum 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lumajang. 

2. Peraturan Bupati Lumajang nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran 

Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lumajang. 

 

 

4.1.3 Visi, Misi, dan Moto 
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 Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang adalah 

―Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Handal dan Berdaya Saing yang 

Berbasis pada Potensi Daerah―. 

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan industri dan perdagangan yang handal dan berdaya saing 

melalui peningkatan SDM, optimasi pengelolaan sumber daya 

produktif, dan teknologi tepat guna. 

2. Memperkuat industri dan perdagangan sebagai pendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

3. Memfasilitasi akses pasar dan permodalan. 

4.1.4 Maksud dan Tujuan 

 Maksud dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang 

adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang industri dan 

perdagangan, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kinerja aparatur 

pelayanan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kemudahan 

rekomendasi kepada masyarakat di bidang industri dan perdagangan. 

4.1.5 Struktur Organisasi   

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang memiliki 

struktur organisasi seperti yang terlihat pada Gambar 4.1.  
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lumajang 
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Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lumajang 

 Fungsi struktur organisasi Disperindag Kab. Lumajang adalah setiap 

jabatan  memiliki peranan dalam pelaksanaan tugas pokok dan pendelegasian 

wewenang di dalam lingkungan Disperindag Lumajang. 

4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi 

4.1.6.1 Tugas Pokok Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Perda No. 38 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan 

tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan 
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urusan di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah 

dan tugas pembantuan. 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri dan perdagangan. 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

industri dan perdagangan. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri dan perdagangan. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Tugas pokok dan fungsi bagian-bagian di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut: 

A. Kepala Dinas 

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang 

perindustrian, perdagangan, penanaman modal, dan usaha kerja sama. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

4. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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 Dalam menjalankan tugas pokoknya Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dibantu oleh: 

1. Sekretaris 

2. Kepala Bidang Perindustrian 

3. Kepala Bidang Perdagangan 

4. Kepala Bidang Investasi dan Penanaman Modal 

5. Kepala Bidang Usaha Kerja sama 

B. Sekretaris 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, 

kepegawaian, program perencanaan, keuangan, dan memberikan pelayanan teknis 

administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

Dalam menjalankan tugas pokonya sekretaris dibantu oleh: 

1. Sub Bagian Umum 

 Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan umum 

dan memberikan pelayanan internal. 

2. Sub Bagian Kepegawaian 

 Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan 

kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

3. Sub Bagian Keuangan 

 Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan 

keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. 
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C. Kepala Bidang Perindustrian 

1. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi bidang perindustrian. 

2. Memimpin dan mengordinasi kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf 

bidang Perindustrian. 

3. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, program, dan 

petunjuk usaha industri. 

Dalam menjalankan tugas pokoknya Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh: 

1. Kepala Seksi Bina Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan 

2. Kepala Seksi Bina Industri Logam dan Elektronik 

3. Kepala Seksi Bina Industri Kertas, Tekstil, Alat Angkut dan Aneka 

Industri 

a. Kepala Seksi Bina Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan 

1. Membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan bimbingan 

teknis dan fasilitasi dalam pengembangan sarana, usaha dan produksi 

industri agro, kimia, dan hasil hutan. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Bina Industri Agro, 

Kimia, dan Hasil Hutan. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf Seksi Bina Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan. 

b. Kepala Seksi Bina Industri Logam dan Elektronika 

1. Membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan bimbingan 

teknis dan fasilitasi dalam pengembangan sarana, usaha dan produksi 

Industri Logam, Mesin, Rekayasa, dan Elektronika. 
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2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Bina Industri 

Logam, Mesin, Rekayasa dan Elektronika. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf Seksi Bina Industri Logam, Mesin, Rekayasa dan Elektronika. 

c. Kepala Seksi Bina Industri Kertas, Tekstil, Alat Angkut dan Aneka 

Industri 

1. Membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan bimbingan 

teknis dan fasilitasi dalam pengembangan sarana, usaha dan produksi 

industri kertas, tekstil, alat angkut, dan aneka industri. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Bina Industri Kertas, 

Tekstil, Alat Angkut dan Aneka Industri. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf Seksi Bina Industri Kertas, Tekstil, Alat Angkut dan Aneka Industri. 

D. Kepala Bidang Perdagangan 

1. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program dan petunjuk 

perdagangan. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi bidang perdagangan. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf bidang perdagangan. 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh: 

1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri 

2. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri 

3. Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen 
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a. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri 

1. Membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan promosi 

dagang di dalam negeri, pemantauan dan pengawasan perijinan 

perdagangan, pendaftaran perusahan dan gudang, pengawasan distribusi 

bahan pokok dan uji coba pasar baru. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi perdagangan dalam 

negeri. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf seksi perdagangan dalam negeri. 

b. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri 

1. Membantu Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan fasilitasi perijinan 

eksport/import, promosi dagang di luar negeri, pemberian informasi 

mengenai peluang pasar luar negeri tentang komoditi eksport. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi perdagangan luar 

negeri. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf seksi perdagangan luar negeri. 

c. Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen 

1. Membantu Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan penyuluhan dan 

pembinaan di bidang kemetrologian dan perlindungan konsumen serta 

pengawasan terhadap BDKT. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi kemetrologian dan 

perlindungan konsumen. 
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3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf seksi kemetrologian dan perlindungan konsumen. 

E. Kepala Bidang Investasi dan Penanaman Modal 

1. Membantu Kepala Dinas melakukan kebijakan program, petunjuk teknis 

investasi dan penanaman modal. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi bidang investasi dan 

penanaman modal. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf bidang investasi dan penanaman modal. 

 Dalam menjalankan tugas pokonya Kepala Bidang Investasi dan 

Penanaman Modal dibantu oleh: 

1. Kepala Seksi Promosi dan Informasi 

2. Kepala Seksi Analisis dan Kelayakan 

3. Kepala Seksi Pembinaan dan pengendalian 

 

a. Kepala Seksi Promosi dan Informasi 

1. Membantu Kepala Bidang Investasi dan Penanaman Modal melaksanakan 

kegiatan promosi dan informasi untuk menarik investor dalam 

menanamkan investasi di daerah. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi promosi dan 

informasi. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf seksi promosi dan informasi. 
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b. Kepala Seksi Analisis dan Kelayakan 

1. Membantu Kepala Bidang Investasi dan Penanaman Modal melaksanakan 

kegiatan penyiapan sarana dan prasarana untuk investasi dan penanaman 

modal serta kemudahan daya dukung lainnya yang diperlukan. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi analisis dan 

kelayakan. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf seksi analisis dan kelayakan. 

c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian 

1. Membantu Kepala Bidang Investasi dan Penanaman Modal melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan pemenuhan peraturan 

perundang-undangan terhadap investasi dan penanaman modal. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi pembinaan dan 

pengendalian. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf seksi pembinaan dan pengendalian. 

F. Kepala Bidang Usaha Kerja sama 

1. Membantu Kepala Dinas melaksanakan pengembangan usaha kerja sama 

dalam dan luar negeri. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi bidang usaha kerja sama. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf bidang usaha kerja sama. 
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 Dalam menjalankan tugas pokoknya Kepala Bidang Usaha Kerja sama 

dibantu oleh: 

1. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Dalam Negeri 

2. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Luar Negeri 

3. Seksi Administrasi Kerja Sama 

a. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Dalam Negeri 

1. Membantu Kepala Bidang Usaha Kerja sama melaksanakan pembinaan 

pada pengusaha dalam melaksanakan kemitraan usaha dalam negeri. 

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi kemitraan usaha 

dalam negeri. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf seksi kemitraan usaha dalam negeri. 

b. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Luar Negeri 

1. Membantu Kepala Bidang Usaha Kerja sama melaksanakan pembinaan 

pada pengusaha dalam melaksanakan kemitraan usaha luar negeri dan 

temu kemitraan usaha luar negeri.  

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi kemitraan usaha luar 

negeri. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf seksi kemitraan usaha luar negeri. 

c. Seksi Administrasi Kerja Sama 

1. Membantu Kepala Bidang Usaha Kerja sama melaksanakan kegiatan 

administrasi kerja sama. 
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2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi seksi administrasi kerja 

sama. 

3. Memimpin dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan 

staf seksi administrasi kerja sama. 

4.1.6.2 Fungsi Struktur Organisasi 

A. Kepala Dinas 

1. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

2. Penetapan rencana kerja dan program atau kegiatan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan. 

3. Pengordinasian rencana kerja dan program Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

4. Penyelenggaraan pembinaan teknis, pengawasan, dan pengendalian 

pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, 

dan usaha kerja sama. 

5. Pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. 

6. Pengordinasian seluruh kebijakan kegiatan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

7. Pengarahan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang perindustrian, 

perdagangan, penanaman modal, dan usaha kerja sama. 

8. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan meliputi administrasi, keuangan, 
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kepegawaian, perlengkapan, humas dan surat-menyurat serta informasi di 

bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, dan usaha kerja 

sama. 

9. Penganalisis seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan 

di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, dan usaha kerja 

sama yang dicapai serta laporan tahunan sebagai laporan 

pertanggungjawaban. 

10. Pelaporan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

11. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Bupati. 

12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Dalam fungsinya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibantu oleh: 

1. Sekretaris 

2. Kepala Bidang Perindustrian 

3. Kepala Bidang Perdagangan 

4. Kepala Bidang Investasi dan Penanaman Modal 

5. Kepala Bidang Usaha Kerja sama 

B. Sekretaris 

1. Perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja dinas dan 

sekretariat yang akan ditetapkan sebagai program kerja. 

2. Pelaksanaan surat-menyurat dan kearsipan serta pembinaan 

ketatalaksanaan. 

3. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta 

pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor. 
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4. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan 

kesejahteraan pegawai dan karier pegawai. 

5. Penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan 

perencanaan. 

6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, serta 

pertanggungjawaban pelaksanaannya. 

Dalam melaksanakan fungsinya sekretaris dibantu oleh: 

1. Sub Bagian Umum 

2. Sub Bagian Kepegawaian 

3. Sub Bagian Keuangan 

a. Sub Bagian Umum 

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja sub bagian umum sebagai 

pedoman kerja. 

2. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat-menyurat, 

kearsipan, dan keprotokolan. 

3. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan 

penyelenggaraan rapat dinas. 

4. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. 

5. Laporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian umum. 

6. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada 

sekretaris. 

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris. 
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b. Sub Bagian Kepegawaian 

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja sub bagian kepegawaian 

sebagai pedoman kerja. 

2. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

3. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, 

peningkatan karier pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pemberhentian 

pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

4. Menyempurnakan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. 

5. Pelaksanaan pengajuan program dan pembinaan pegawai di lingkungan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

6. Peningkatan kemampuan SDM  pegawai di lingkungan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. 

7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian kepegawaian. 

8. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada 

sekretaris. 

9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

c. Sub Bagian Keuangan 

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja sub bagian keuangan 

sebagai pedoman kerja. 

2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan anggaran 

pendapatan atau belanja. 
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3. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen atau bukti penerimaan, 

penyampaian dan pengeluaran uang. 

4. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi 

keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban. 

5. Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan. 

6. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian keuangan. 

7. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai  langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada 

sekretaris. 

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris. 

C.  Kepala Bagian Perindustrian 

1. Perumusan dan penyusunan program kerja di bidang perindustrian. 

2. Pengordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program bidang 

perindustrian. 

3. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis serta fasilitasi dalam 

pengembangan sarana, usaha, dan produk industri. 

4. Pelaksanaan pemantauan pencemaran lingkungan akibat kegiatan produk 

industri. 

5. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang perindustrian. 

6. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang perindustrian kepada 

kepala dinas. 

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 
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Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Perinustrian dibantu oleh: 

1. Kepala Seksi Bina Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan 

2. Kepala Bina Industri Logam dan Elektronik 

3. Kepala Seksi Bina Industri Kertas, tekstil, Alat Angkut, dan Aneka 

Industri 

a. Kepala Seksi Bina Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan 

1. Penyusunan program kerja seksi bina industri agro, kimia, dan hasil hutan. 

2. Pelaksanaan fasilitasi perolehan ijin usaha industri dan ijin SNI, HAKI, 

HACCP industri agro kimia dan hasil hutan. 

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana dan prasarana 

produksi dan dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta 

peningkatan kapasitas produksi industri agro dan hasil hutan. 

4. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan 

peningkatan ketrampilan SDM industri, diversifikasi produk dan inovasi 

teknologi industri agro, kimia, dan hasil hutan. 

5. Pelaksanaan konsultasi kemudahan perolehan fasilitas teknologi investasi 

dan sumber pendanaan di industri  agro, kimia, dan hasil hutan. 

6. Pelaksanaan penggunaan wajib uji produk stanarisasi desain dan perijinan 

industri  agro, kimia, dan hasil hutan. 

7. Pemantauan, pembinaan, dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat 

kegiatan industri  agro, kimia, dan hasil hutan. 

8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi industri  agro, kimia, 

dan hasil hutan. 



60 

 

9. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Bidang 

Bidang Perindustrian. 

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perindustrian. 

b. Kepala Seksi Bina Industri Logam dan Elektronika  

1. Penyusunan program kerja seksi industri logam, mesin, rekayasa, dan 

elektronika. 

2. Pelaksanaan fasilitasi perolehan ijin usaha inustri, ijin SNI dan HAKI  

industri logam, mesin, rekayasa, dan elektronika. 

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana dan prasarana 

produksi dan dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta 

peningkatan kapasitas produksi industri logam, mesin, rekayasa, dan 

elektronika. 

4. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan 

peningkatan ketrampilan SDM industri, diversifikasi produk dan inovasi 

teknologi industri logam, mesin, rekayasa dan elektronika. 

5. Pelaksanaan konsultasi kemudahan perolehan fasilitas teknologi investasi 

dan sumber pendanaan di industri logam, mesin, rekayasa, dan elektronika. 

6. Pelaksanaan penggunaan wajib uji produk stanarisasi desain dan perijinan 

industri logam, mesin, rekayasa, dan elektronika. 

7. Pemantauan, pembinaan, dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat 

kegiatan industri logam, mesin, rekayasa, dan elektronika. 
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8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi industri  logam, 

mesin, rekayasa, dan elektronika.  

9. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Bidang 

Bidang Perindustrian. 

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perindustrian. 

c. Kepala Seksi Bina Industri Kertas, Tekstil, Alat Angkut, dan Aneka 

Industri  

1. Penyusunan program kerja seksi industri kertas, tekstil, alat angkut, dan 

aneka industri. 

2. Pelaksanaan fasilitasi perolehan ijin usaha inustri, ijin SNI dan HAKI  

industri kertas, tekstil, alat angkut, dan aneka industri. 

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana dan prasarana 

produksi dan dukungan perolehan kegiatan penunjang produksi serta 

peningkatan kapasitas produksi industri kertas, tekstil, alat angkut, dan 

aneka industri.  

4. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu produksi melalui pelatihan 

peningkatan ketrampilan SDM industri, diversifikasi produk dan inovasi 

teknologi industri kertas, tekstil, alat angkut, dan aneka industri. 

5. Pelaksanaan konsultasi kemudahan perolehan fasilitas teknologi investasi 

dan sumber pendanaan di industri kertas, tekstil, alat angkut, dan aneka 

industri. 
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6. Pelaksanaan penggunaan wajib uji produk stanarisasi desain dan perijinan 

industri kertas, tekstil, alat angkut, dan aneka industri. 

7. Pemantauan, pembinaan, dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat 

kegiatan industri kertas, tekstil, alat angkut, dan aneka industri. 

8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja industri kertas, tekstil, alat 

angkut, dan aneka industri.  

9. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Bidang 

Bidang Perindustrian. 

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perindustrian. 

D. Kepala Bidang Perdagangan 

1. Perumusan dan penyusunan program kerja di bidang perdagangan. 

2. Pengordinasian penyusunan kebijakan teknis dan program bidang 

perdagangan. 

3. Penyusunan kebijakan operasional pembinaan usaha perdagangan. 

4. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha dan sarana 

perdagangan. 

5. Pelaksanaan dalam memfasilitasi pengembangan perdagangan dalam dan 

luar negeri. 

6. Pelaksanaan penertiban perijianan perdagangan, pendaftaran perusahaan, 

dan gudang. 

7. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian kemetrologian, 

dan perlindungan konsumen. 
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8. Pelaksanaan kegiatan promosi dagang. 

9. Pelaksanaan pemantauan harga, pengadaan, dan penyaluran bahan pokok 

dan bahan strategis lainnya. 

10. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang perindustrian. 

11. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan tindakan yang perlu diambil di bidang perdagangan kepada 

kepala dinas. 

12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh: 

1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri 

2. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri 

3. Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen 

a. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri 

1. Penyusunan program kerja seksi perdagangan dalam negeri. 

2. Pelaksanaan bimbingan meningkatkan kemampuan pengusaha dalam 

melaksanakan usaha perdagangan dalam negeri. 

3. Pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha 

melalui promosi dagang di dalam negeri. 

4. Pelaksanaan kegiatan promosi dagang di dalam negeri. 

5. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan perijinan perdagangan, 

pendaftaran pengusaha, dan gudang. 

6. Pelaksanaan bimbingan meningkatkan kemampuan pengusaha dalam 

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dalam negeri. 
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7. Penyebarluasan informasi pasar dalam negeri. 

8. Pelaksanaan pengawasan distribusi bahan pokok dan bahan strategis 

lainnya. 

9. Pelaksanaan kegiatan uji coba pasar baru terhadap produk UKM. 

10. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring harga, pengadaan, dan 

penyaluran bahan pokok dan bahan strategis lainnya. 

11. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan tindakan yang perlu diambil di bidang perdagangan kepada 

kepala bidang perdagangan. 

12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

perdagangan. 

b. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri 

1. Penyusunan program kerja seksi perdagangan luar negeri. 

2. Pelaksanaan bimbingan meningkatkan kemampuan pengusaha dalam 

melaksanakan usaha pengembangan eksport-import. 

3. Pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha 

melalui promosi dagang di luar negeri. 

4. Pelaksanaan dalam fasilitasi perijinan eksport-import. 

5. Penyebarluasan informasi pelaksanaan promosi dagang yang 

diselenggarakan di luar negeri. 

6. Pelaksanaan kegiatan promosi dagang di luar negeri. 

7. Pelaksanaan bimbingan meningkatkan kemampuan pengusaha dalam 

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan luar negeri. 

8. Penyebarluasan informasi pasar luar negeri. 
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9. Pemberian informasi mengenai peluang pasar luar negeri tentang komoditi 

eksport. 

10. Pemantauan dan evaluasi pemberian ijin eksport dan pengendalian import.  

11. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perdagangan luar 

negeri. 

12. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang perdagangan kepada 

kepala bidang perdagangan. 

13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

perdagangan. 

c. Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen 

1. Penyusunan program kerja seksi kemetrologian dan perlindungan 

konsumen. 

2. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kemetrologian dan perlindungan 

konsumen. 

3. Pelaksanaan pembinaan kepada pengusaha dalam perlindungan konsumen. 

4. Pelaksanaan pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus 

(BDKT). 

5. Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa. 

6. Penyiapan serta membantu pelaksana tera dan tera ulang alat UTTP. 

7. Pengolahan hasil data pelaksanaan dan program pengembangan 

kemetrologian di daerah. 

8. Pelaksanaan kegiatan ukur ulang terhadap barang yang dibeli konsumen 

dalam rangka perlindungan konsumen. 
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9. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku usaha yang 

melanggar undang-undang perlindungan konsumen. 

10. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi kemetrologian dan 

perlindungan konsumen. 

11. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan tindakan yang perlu diambil di bidang perdagangan kepada 

kepala bidang perdagangan. 

12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang 

perdagangan. 

E. Kepala Bidang Investasi dan Penanaman Modal 

1. Perumusan dan penyusunan program kerja bidang investasi dan 

penanaman modal. 

2. Pengordinasian kebijakan teknis dan penyusunan program bidang investasi 

dan penanaman modal. 

3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan-satuan kerja lainnya dalam 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, memperlancar penyelesaian 

perijinan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi dan 

penanaman modal. 

4. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang investasi dan 

penanaman modal. 

5. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Dinas. 

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Investasi dan Penanaman Modal dibantu 

oleh: 

1. Kepala Seksi Promosi dan Informasi 

2. Kepala Seksi Analisis dan Kelayakan 

3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian 

a. Kepala Seksi Promosi dan Informasi 

1. Penyusunan rencana jadwal pelaksanaan operasional promosi dan 

informasi di media massa cetak dan elektronik. 

2. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung terhadap pelaksanaan promosi 

dan informasi dalam dan luar negeri. 

3. Penyebaran informasi potensi daerah dan kemudahan fasilits kepada 

investor dalam dan luar negeri. 

4. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi promosi dan 

informasi. 

5. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Bidang 

Investasi dan Penanaman Modal. 

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Investasi 

dan Penanaman Modal. 

b. Kepala Seksi Analisis dan Kelayakan 

1. Penyusunan program kerja seksi analisis dan kelayakan. 

2. Pelaksanaan identifikasi dan penyusunan potensi SDA dan SDM serta 

komoditi andalan serta profit potensi investasi daerah. 
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3. Penyiapan data dukung lahan dan kemudahan perolehan serta penyediaan 

sarana dan prasarana lainnya yang mendukung penanaman  modal dan 

investasi. 

4. Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi untuk penertiban persetujuan perijinan 

investasi penanaman modal. 

5. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian perijinan tenaga kerja asing serta 

bantuan fasilitasi perolehan mesin atau peralatan yang menggunakan 

fasilitas PMA atau PMDN. 

6. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan-satuan kerja lainnya dalam 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memperlancar 

masalah perijinan, pembebasan tanah serta kemudahan perolehan saran 

dan prasarana lainnya yang mendukung investasi dan penanaman modal. 

7. Pelaksanaan laporan tugas dan program kerja seksi analisis dan kelayakan. 

8. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Bidang 

Investasi dan Penanaman Modal. 

9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Investasi 

dan Penanaman Modal. 

c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian 

1. Penyusunan program kerja seksi pembinaan dan pengendalian. 

2. Pelaksanaan monitoring perkembangan investasi dan penanaman modal 

dalam menggunakan fasilitas perolehan mesin (peralatan) yang 

menggunakan fasilitas PMA atau PMDN. 
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3. Pelaksanaan pengawasan pembebasan tanah, dan penilaian penyelesaian 

pembangunan gedung kelengkapan perijinan. 

4. Pengkajian permasalahan dan upaya pemecahnya yang timbul akibat 

investasi dan penanaman modal. 

5. Penyusunan laporan pelaksanaan investasi dan penanaman modal untuk 

kepentingan laporan pengembangan pembangunan daerah. 

6. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan-satuan kerja lainnya dalam 

penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian investasi. 

7.  Pelaksanaan laporan tugas dan program kerja seksi pembinaan dan 

pengendalian. 

8.  Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Bidang 

Investasi dan Penanaman Modal. 

9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Investasi 

dan Penanaman Modal. 

F. Kepala Bidang Usaha Kerja sama 

1. Perumusan dan penyusunan program kerja bidang usaha kerja sama dalam 

dan luar negeri. 

2. Pengordinasian kebijakan teknis dan penusunan program kerja bidang 

usaha kerja sama dalam dan luar negeri. 

3. Penyusunan kebijakan operasioanal pembinaan usaha kerja sama dalam 

dan luar negeri. 

4. Pelaksanaan dalam memfasilitasi pengembangan usaha kerja sama dalam 

dan luar negeri. 
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5. Pelaksanaan kegiatan usaha kerja sama dalam dan luar negeri. 

6. Pelaksanaan laporan tugas dan program kerja bidang usaha kerja sama 

dalam dan luar negeri. 

7.  Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Dinas. 

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Usaha Kerja sama dibantu oleh: 

1. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Dalam Negeri 

2. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Luar Negeri 

3. Kepala Administrasi Kerja Sama 

a. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Dalam Negeri 

1. Penyusunan program kerja seksi kemitraan usaha dalam negeri. 

2. Pelaksanaan pembinaan pada pengusaha dalam melaksanakan kemitraan 

usaha dalam negeri. 

3. Pelaksanaan temu kemitraan usaha dalam negeri. 

4. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Bidang 

Usaha.  

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha 

Kerja sama. 

b. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Luar Negeri 

1. Penyusunan program kerja seksi kemitraan usaha luar negeri. 

2. Pelaksanaan pembinaan pada pengusaha dalam melaksanakan kemitraan 

usaha luar negeri. 
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3. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Bidang 

Usaha . 

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha 

Kerja sama. 

c. Kepala Administrasi Kerja Sama 

1. Penyusunan program kerja seksi administrasi kerja sama. 

2. Pelaksanaan kegiatan administrasi kerja sama. 

3. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidangnya kepada Kepala Bidang 

Usaha. 

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha 

Kerja sama. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Perspektif Keuangan 

 4.2.1.1 Realisasi Pendapatan 

 Berdasarkan laporan keuangan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kab. Lumajang, berikut realisasi pendapatan dari setiap pos 

pendapatan:   
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Tabel 4.1 

Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Tahun Anggaran 2008 

No Retribusi 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

rasio 

realisasi 

(%) 

1 

surat izin usaha 

perdagangan 

              

40,000,000  

         

75,975,000  
             

189.94  

2 

tanda daftar 

industri/izin 

usaha industri  

                

3,500,000  

            

4,725,000  
             

135.00  

3 

tanda daftar 

perusahaan 

              

15,000,000  

         

11,920,000  
               

79.47  

4 

tanda daftar 

gudang 

                

1,500,000  

            

2,400,000  
             

160.00  

  

Jumlah  

 

Rp.60,000,000            Rp.95,020,000 158.37  
 Sumber: Disperindag Lumajang, Tahun Anggaran 2008 

Berdasarkan hasil realisasi anggaran di atas, tampak bahwa target 

anggaran pendapatan dari setiap pos pendapatan masih terlalu kecil, dengan rata-

rata masih 50% lebih di bawah angka realisasainya (terkecuali pos pendapatan 

tanda daftar perusahaan). Idealnya untuk menghindari  penetapan target yang 

terlampau kecil,  angka target  dari setiap pos pendapatan tahun tertentu harus 

lebih besar atau paling tidak sama dengan realisasi anggaran tahun lalu. Lebih 

disayangkan pada laporan realisasi pendapatan di atas adalah rasio realisasi pos 

pendapatan surat izin usaha perdagangan yang mencapai 190%, hampir mendekati 

100% di atas target yang ditetapkan. Ke depan, fakta ini perlu mendapat perhatian 

serius dari dinas terkait mengingat pos pendapatan tersebut menduduki porsi 

terbesar (80%) dari total pendapatan retribusi. Selanjutnya adalah pos pendapatan 

tanda daftar perusahaan yang realisasinya masih di bawah target (79%), 

diperlukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan realisasi di tahun-tahun 

mendatang. Secara keseluruhan rasio realisasi pendapatan tahun 2008 telah 
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mencapai 158%, yang mengindikasikan penetapan angka target pendapatan yang 

masih rendah, di bawah 50% lebih dari realisasinya.  

4.2.1.2 Realisasi Belanja 

Realisasi Belanja yanng telah di serap Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lumajang di dalam APBD tahun 2008 terdiri atas belanja 

pegawai, belanja barang, dan belanja modal. 

4.2.1.2.1 Belanja Pegawai 

Belanja pegawai dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

lumajang terdiri atas belanja pegawai tidak langsung dan belanja pegawai 

langsung. Belanja Pegawai Tidak Langsung digunakan untuk pembayaran gaji 

dan tunjangan pegawai serta tambahan penghasilan berupa uang makan, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 

No 
Rincian objek 

belanja 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Rasio 

Realisasi 

(%) 

A 
gaji pokok dan 

tunjangan  
      

1 gaji pokok 612,299,891 615,296,580 100.49 

2 tunjangan Keluarga  66,388,612 66,008,644 99.43 

3 tunjangan Jabatan  214,653,450 173,280,000 80.73 

4 

tunjangan 

Fungsional  3,585,450 3,500,000 97.62 

5 

tunjangan 

Fungsional umum 9,809,250 11,120,000 113.36 

6 tunjangan Beras  51,757,084 41,976,184 81.10 
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Lanjutan Tabel 4.2 

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 

No 
Rincian objek 

belanja 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Rasio 

Realisasi 

(%) 

7 
tunjangan PPh / 

tunjangan Khusus 22,939,980 21,321,594 

 

92.95 

 pembulatan gaji  18,284 22,060 120.65 

 
jumlah gaji pokok 

dan tunjangan Rp.981,452,001 

Rp.932,525,0

62 95.01 

B 

tambahan 

penghasilan (uang 

makan) Rp.81,840,000 

Rp.62,000,00

0 75.76 

  

jumlah belanja 

pegawai tidak 

langsung 

Rp.1,063,292,0

01 

Rp.994,525,0

62 93.53 
Sumber: Disperindag Lumajang, Tahun Anggaran 2008 

Dari laporan realisasi belanja di atas, ada beberapa pos belanja yang 

menarik untuk dicermati, antara lain; 1) pos belanja gaji pokok yang melebihi 

jumlah yang dianggarkan (sekalipun tidak besar = 0,49% dari anggaran), oleh 

karena itu dinas terkait harus memberikan penjelasan mengapa terjadi  

pembekakan anggaran di pos ini, 2) pos belanja tunjangan fungsional umum yang 

juga mengalami pembekakan bahkan lebih besar (13,36% dari jumlah yang 

dianggarkan), sehingga dinas terkait perlu memberikan penjelasan atas apa dibalik 

pembekakan itu. Jika kondisi ini terus terjadi di kedua pos belanja tersebut, tentu 

akan memberatkan anggaran karena kedua pos tersebut nilainya begitu besar, dan 

3) ada beberapa pos belanja yang nilai realisasinya jauh di bawah jumlah yang 

dianggarkan yaitu pos tambahan penghasilan, tunjangan jabatan dan pos 

tunjangan beras serta tunjangan khusus, dengan nilai realisasi berturut-turut 

75,76%, 80,73%, 81,10%, 92,95%. Beberapa pos belanja yang realisasinya jauh di 

bawah jumlah yang dianggarkan tersebut bisa jadi disebabkan oleh penetapan 
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jumlah anggaran yang terlalu besar tanpa berkaca dari pengalaman terdahulu, atau 

perhitungannya yang belum akurat. Bila hal ini terus terjadi, akan ada 

kemungkinan terjadi penggunaan anggaran yang tidak efektif bahkan tindak 

korupsi yang membahayakan. Sekali lagi dinas terkait perlu memberikan 

penjelasan seputar peristiwa rendahnya realisasi di beberapa pos belanja tersebut.  

Sebaliknya, belanja pegawai langsung untuk honorarium dan uang 

lembur yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2008 

 

No  Program/kegiatan 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Rasio 

Realisasi 

(%) 

1 
program pelayanan 

administrasi perkantoran  

 

56,770,000 

 

52,487,000 92.46 

2 program pengembangan IKM 88,380,000 88,380,000 100.00 

3 

program perlindungan 

konsumen dan pengamanan 

perdagangan 13,550,000 13,550,000 100.00 

4 

program peningkatan efisiensi 

perdagangan dalam negeri 900,000 900,000 100.00 

5 

program pembinaan PKL dan 

asongan dalam negeri 1,025,000 1,025,000 100.00 

  Jumlah Rp.160,625,000 Rp.156,342,000 97.33 
Sumber: Disperindag Lumajang, Tahun Anggaran 2008 

Dari sebagian besar pos belanja di atas, semuanya mencapai anggaran 

yang berimbang terkecuali pos belanja pelayanan yang realisasinya masih di 

bawah target. Hal terpenting lainnya bahwa dalam pos belanja langsung ini dinas 

terkait harusnya menetapkan dengan jelas indikator kinerjanya sebab akan diukur 

kinerja pelaksanaan program atau kegiatannya. Bila digunakan perbandingan 

keserasian antara belanja pegawai langsung dengan belanja pegawai tidak 
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langsung di atas juga menunjukkan bahwa belanja langsung masih di bawah 

belanja tidak langsung. Idealnya menurut rasio keserasian, perbandingan antara 

keduanya dikatakan serasi ketika belanja langsung lebih besar dan semakin lebih 

besar dibanding belanja tidak langsung. Dari realisasi kedua belanja di atas, rasio 

keserasian masih pada angka 15,72% [(156.342.000/994.525.062)*100]. Angka 

15,72% menunjukkan bahwa belanja langsung masih terlampau kecil bila 

dibanding belanja tidak langsung. Padahal, belanja langsung adalah belanja yang 

terkait langsung dengan program/kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya 

langsung oleh publik, sementara belanja tidak langsung tidak demikian. Rasio 

keserasian juga bisa dikembangkan lebih lanjut dengan membandingkan porsi 

belanja langsung yang bisa dinikmati secara langsung atau sebagian besar oleh 

masyarakat dan belanja langsung yang tidak dinikmati secara langsung oleh 

masyarakat (belanja non publik).  

4.2.1.2.2  Barang Barang 

Belanja barang merupakan realisasi pengeluaran belanja barang tahun 

2008 yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti belanja 

barang habis pakai, belanja pemeliharaan, dan perjalanan dinas dengan rincian 

pada Tabel 4.4 berikut: 
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Tabel 4.4 

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2008 

No Program/Kegiatan 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Rasio 

realisasi 

(%) 

1 program pelayanan 

administrasi perkantoran  

 

157,780,000 

 

130,412,131 82.65 

2 

program peningkatan sarana 

dan prasarana aparatur  58,540,000 51,268,500 87.58 

3 

program peningkatan 

disiplin aparatur 4,700,000 4,700,000 100.00 

4 

program peningkatan 

pengembangan sistem 

pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 800,000 800,000 100.00 

5 

program perlindungan 

konsumen dan pengamanan 

perdagangan  9,950,000 8,684,000 87.28 

6 

program peningkatan 

efisiensi perdagangan dalam 

negeri 41,760,000 41,760,000 100.00 

7 program pembinaan PKL 

dan asongan dalam negeri 13,475,000 13,475,000 100.00 

8 

program pengembangan 

IKM 10,620,000 9,770,000 92.00 

10 

program peningkatan 

kemampuan teknologi 

industri  11,340,000 6,865,000 60.54 

  Jumlah 

 

Rp.308,965,000 Rp.267,734,631 86.66 
                Sumber: Disperindag Lumajang, Tahun Anggaran 2008 

Dari realisasi anggaran belanja di atas, ada beberapa pos yang perlu 

mendapat perhatian terutama pos-pos belanja barang yang nilai realisasinya masih 

jauh dari yang dianggarkan, misalnya pos program pelayanan administrasi 

perkantoran (82,65%), peningkatan sarana dan prasarana aparatur (87,58%), 

program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan (87,28%), serta 

program peningkatan kemampuan teknologi industri (60,54%). Dinas terkait harus 

memberikan penjelasan seputar masih rendahnya realisasi di pos-pos belanja 
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tersebut. Hal lain yang juga perlu mendapat sorotan adalah porsi belanja barang 

yang secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat porsinya masih rendah bila 

dibanding porsi belanja program/kegiatan yang tidak secara langsung dinikmati 

masyarakat. Belanja barang yang secara langsung dapat dinikmati oleh 

masyarakat banyak, antara lain program perlindungan konsumen dan pengamanan 

perdagangan (Rp.9.950.000), program pembinaan PKL dan asongan dalam negeri 

(Rp.13.475.000), program pengembangan IKM (Rp.10.620.000), serta program 

peningkatan kemampuan teknologi industri (Rp.11.349.000). Bagaimana bisa 

memberikan kontribusi optimal bila anggaran belanja yang secara langsung dapat 

dinikmati masyarakat luas masih minim.  

4.2.1.2.3  Belanja Modal 

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin dan belanja 

modal aset tetap lainnya. Dari realisasi belanja modal, sebesar Rp.72.460.000,- 

merupakan total realisasi dari belanja modal peralatan dan mesin (91,54% dari 

jumlah yang dianggarkan). Sementara itu, belanja modal asset tetap lainnya baik 

menurut jumlah yang dianggarkan maupun realisasinya – berdasarkan laporan 

pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lumajang – nilainya adalah nol. 
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Tabel 4.5 
Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 

No jenis belanja modal 

anggaran 

(setelah 

perubahan) 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

rasio 

realisasi 

(%) 

1 
belanja modal peralatan 

dan mesin  

        

79,160,000  
   72,460,000  

         

91.54  

2 

belanja modal asset 

tetap lainnya 0  0  0.00  

  Jumlah  

              

Rp.79,160,000  

         

Rp.72,460,000  

               

91.54  
Sumber: Disperindag Lumajang, Tahun Anggaran 2008 

Dari laporan belanja modal di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

realisasi belanja modal sudah cukup baik namun ke depan realisasi tersebut masih 

perlu ditingkatkan lagi dan yang tak kalah penting adalah penetapan anggaran 

belanja modal secara lebih akurat lagi  dengan pertimbangan faktor-faktor sosial 

ekonomi yang sedang berkembang sehingga tercapai kinerja dinas terkait yang 

lebih optimal lagi.  

4.2.2 Perspektif Pelanggan  

Untuk pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lumajang dalam perspektif pelanggan, digunakan kuesioner tertentu 

yang memuat beberapa item pertanyaan. Melalui beberapa item pertanyaan yang 

ada dalam kuesioner tersebut selanjutnya akan dianalisis jawaban responden 

sehingga dapat disimpulkan seberapa baik kinerja dinas terkait dalam perspektif 

pelanggan. Konten daripada kuesioner tersebut adalah sebagaimana tersaji dalam 

Gambar 4.2 sebagai berikut: 
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Gambar 4.2.  

Bentuk Kuesioner untuk analisis kinerja dalam perspektif pelanggan 

No. Keterangan Sangat 

Baik 

(5) 

Baik 

(4) 

Cukup 

Baik 

(3) 

Kurang 

Baik (2) 

Tidak 

Baik 

(1) 

1. Bagaimana pelayan yang 

diberikan Disperindag 

dalam pengurusan ijin 

usaha 

     

2. Bagaimana menurut Anda 

prosedur yang diterapkan 

Disperindag dalam 

pengurusan ijin usaha 

     

3. Bagaimana kecepatan 

pelayanan 

     

4. Bagaimana tanggapan 

aparat terhadap masalah 

atau keluhan Anda dalam 

menjalankan usaha 

     

5. Bagaimana aparat 

Disperindag memberikan 

kenyamanan melakukan 

usaha dan perdagangan  

     

6. Bagaimana program-

program Disperindag 

dalam mengakomodasi 

kepentingan Anda 

     

7. Bagaimana fasilitas dan 

infrastruktur yang 

diberikan Disperindag  

     

 

Berdasarkan  jawaban dari 24 responden, yang kemudian peneliti lakukan 

olah analisis deskriptif, berikut peneliti sajikan hasil akhirnya dalam Tabel 4.6 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan Pelanggan 

   

  

Persentase Jawaban Responden (%) 

Sangat 

Baik Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

  3.57 26.19 48.81 21.43 0.00 
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Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden (48,81%) mempersepsikan cukup baik  atas pelayanan 

Disperindag yang diberikan selama ini kepada pelanggan. Sementara itu, persepsi 

responden tertinggi berikutnya atas pelayanan Disperindag adalah pada skor baik 

(26,19%).  

Dengan demikian, peneliti dapat simpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh Disperindag Lumajang terhadap pelanggan untuk saat ini sudah 

cukup baik, meskipun demikian, ke depan tingkat pelayanan ini masih perlu 

untuk ditingkatkan mengingat skor baik dan sangat baik masih jauh di bawah 

50% dari persepsi responden. Artinya peluang untuk meningkatkan pelayanan 

kepada pelanggan masih terbuka lebar. Jangan sampai karena sistem manajemen 

kinerja yang kurang terkelola dengan baik, menjadikan tingkat pelayanan nantinya 

justru tambah menurun ke tingkat skor  kurang baik atau bahkan tidak baik.  

4.2.3 Perspektif Proses Internal 

Untuk mengukur kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Lumajang dalam perspektif proses internal, peneliti menggunakan item 

pertanyaan sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Contoh Kuesioner yang Dibagikan Kepada Pegawai Disperindag Lumajang 

No. Keterangan Sangat 

Baik (5) 

Baik 

(4) 

Cukup 

Baik (3) 

Kurang 

Baik (2) 

Tidak 

Baik 

(1) 

1. Bagaimana menurut Anda 

kedisiplinan di lingkungan 

Disperindag 

     

2. Bagaimana menurut Anda 

lingkungan kerja di 

Disperindag Kab. Lumajang 

     

3. Bagaimana infrastruktur      



82 

 

dan fasilitas dalam 

menunjang tugas Anda 

4. Bagaimana hubungan 

pimpinan dengan bawahan 

     

5. Bagaimana respon 

pimpinan terhadap 

ide/gagasan bawahan 

     

6. Bagaimana insentif yang 

diberikan atas prestasi kerja 

yang dihasilkan 

     

7. Bagaimana sanksi yang 

diberikan tentang kesalahan 

yang dilakukan bawahan 

     

8. Bagaimana kesempatan 

yang diberikan kepada 

pegawai Disperindag dalam 

meningkatkan kariernya 

     

9. Bagaimana motivasi yang 

diberikan pimpinan  

     

10. Bagaimana tingkat 

kesejahteraan pegawai  

     

Berdasarkan hasil perhitungan analisis statistik deskriptif atas jawaban 

responden dari item pertanyaan dalam kuesioner diatas diperoleh nilai jawaban 

responden sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

 Analisis deskriptif dari proses internal 

 

Dari ringkasan hasil statistik diskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden yang terdiri atas 10 sampel dari pegawai Disperindag Kab. 

Lumajang menyatakan persepsi baik (38,00%) atas kinerja Proses internal yang 

berjalan di internal Disperindag Kab. Lumajang. Bahkan, persepsi terbesar 

berikutnya dari responden atas Proses internal Disperindag Kab. Lumajang 

  

persentase jawaban responden (%) 

Sangat Baik Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

 29.00 38.00 20.00 7.00 6.00 
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menyatakan sangat baik (29,00%). Berikutnya 20,00% dari responden  

memberikan persepsi  cukup baik   atas kinerja proses internal di lingkungan 

Disperindag Kab. Lumajang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja 

Disperindag Kab. Lumajang dari perspektif Proses internal secara rata-rata sudah 

baik (38,00%), dan capaian ini perlu untuk dipertahankan di tahun-tahun 

mendatang dengan pembenahan dan pengelolaan manajemen kinerja internal yang 

semakin lebih baik.  

Selain metode pengukuran di atas, kinerja Disperindag Kab. Lumajang 

perspektif Proses internal juga akan diukur dengan analisis efektivitas anggaran 

pendapatan retribusi daerah. Efektivitas anggaran diukur dengan cara 

membandingkan jumlah nominal yang dianggarkan dengan total realisasi yang 

terjadi. Dengan demikian, anggaran dikatakan efektif bila nilai rasio realisasinya 

adalah 100% atau lebih untuk anggaran pendapatan atau 100%  atau mendekati 

100% untuk anggaran belanja. Bila metode ukuran ini yang digunakan, hasil 

analisis efektivitas anggaran dapat ditampilkan sebagai berikut:  

Tabel 4.8 

Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan 

Tahun Anggaran 2008 

No Retribusi 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Rasio 

Realisasi 

(%) 

1 surat izin usaha perdagangan 

           

40,000,000  

           

75,975,000  

             

189.94  

2 

tanda daftar industri/izin usaha 

industri  

              

3,500,000  

              

4,725,000  

             

135.00  

3 tanda daftar perusahaan 

           

15,000,000  

           

11,920,000  

               

79.47  

4 tanda daftar gudang 

              

1,500,000  

              

2,400,000  

             

160.00  

  jumlah  

           

Rp.60,000,000  

           

Rp.95,020,000  

             

158.37  
Sumber: Disperindag Lumajang, Tahun Anggaran 2008 
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Dari realisasi anggaran pendapatan di atas, terlihat jelas bahwa penetapan 

target pendatapan masih terlalu kecil sehingga menyebabkan realisasi anggaran 

mencapai 50% lebih (158,37%) dari target pendapatan yang dianggarkan. Yang 

lebih mengkhawatirkan adalah realisasi pendapatan pada pos pendapatan surat 

izin usaha perdagangan yang memiliki porsi terbesar dari total pendapatan 

Disperindag (Rp.75.975.000,-), justru malah mengalami gap paling tinggi 

(189,94%) selisih target dengan realisasinya. Idealnya target tahun berjalan harus 

lebih tinggi atau minimal sama dengan realisasi yang terjadi pada tahun lalu. 

Selain itu, masih ada realisasi pendapatan yang masih di bawah target 

yang dianggarkan. Ke depan hal ini harus dikelola dengan lebih baik agar tidak 

terjadi lagi pencapaian target yang rendah.  

4.2.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 Setiap tahun terdapat sekitar 5 kali pelatihan yang diikuti para pegawai dan 

staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Dan rata-rata 

setiap pelatihan atau training pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lumajang menyertakan 2 sampai tiga orang, maka jika dirata-rata 

hanya 46% dari total 32 pegawai yang ada. Idealnya setiap tahun sebanyak lebih 

dari 50% pegawai mengikuti pelatihan baik yang diadakan oleh pusat ataupun 

lembaga swadaya lain. Karena hal ini berkaitan dengan produktifitas dan motivasi 

kerja di kalangan pegawai. 

 Untuk teknologi yang bisa meningkatkan efisiensi kinerja, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Lumajang telah dilengkapi dengan komputer yang 

menggunakan operating system terbaru serta dilengkapi fasilitas internet sejumlah 
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8 perangkat. Dalam alokasi anggaran tahun 2008 juga telah ditetapkan Rp. 

81.380.000,- untuk pengembangan dan pelayanan teknologi industri. 

4.3 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 

4.3.1 Hasil Uji Validitas  

 Uji Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur 

apa yang diukur. Hasil penelitian dikatakan valid bila nilai r hitung > r 

tabel atau nilai signifikansi hasil korelasi <  0,05 (5%). Adapun hasil uji 

validitas untuk item variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

4.9 berikut ini : 

  Tabel 4.9 

Uji Validitas Kuesioner 1 

 

Variabel hitungr
 tabelr  Sig.(2 tailed) Keterangan 

P1 0,648 0,404 0,001 valid 

P2 0,622 0,404 0,001 valid 

P3 0,445 0,404 0,029 valid 

P4 0,494 0,404 0,014 valid 

P5 0,702 0,404 0,000 valid 

P6 0,481 0,404 0,017 valid 

P7 0,494 0,404 0,014 valid 

Sumber: Data primer diolah 2010 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa semua item 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,514) atau nilai signifikansi < alpha 
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(0,05) sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan untuk kuesioner 1 telah 

valid. 

Sementara itu, untuk uji validitas pada semua item pertanyaan di  

kuesioner 2 peneliti temukan hasil sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.10 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 

Uji Validitas Kuesioner 2 

 

Variabel hitungr
 tabelr  Sig.(2 tailed) Keterangan 

P1 0,917 0,631 0,000 valid 

P2 0,934 0,631 0,000 valid 

P3 0,912 0,631 0,000 valid 

P4 0,701 0,631 0,024 valid 

P5 0,783 0,631 0,007 valid 

P6 0,657 0,631 0,039 valid 

P7 0,716 0,631 0,020 valid 

P8 0,848 0,631 0,002 valid 

P9 0,813 0,631 0,004 valid 

P10 0,865 0,631 0,001 valid 

    Sumber: Data primer diolah 2010 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa semua item 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,631) atau nilai signifikansi < alpha 

(0,05) sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan untuk kuesioner 2 telah 

valid. 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen dapat dikatakan 

handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau 

lebih. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Hasil 

pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan Tabel 4.11 berikut:  

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel 
Koefisien Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

Kuesioner 1 0,872 Reliabel 

Kuesioner 2 0,941 Reliabel 

         Sumber: Data primer diolah 2010 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel 

tersebut memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 sehingga 

dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner 1dan 

kuesioner 2 sudah reliabel atau dapat diandalkan. 
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BAB V  

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban 

dari rumusan masalah. Hasil penelitian tersebut, antara lain: 

1. Konsep Balanced Scorecard dapat memberikan ukuran kinerja yang lebih 

komprehensif bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Lumajang. Konsep Balanced Scorecard tidak hanya menggambarkan 

kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Lumajang namun juga dari perspektif pelanggan, proses bisnis internal, 

serta pertumbuhan dan pembelajaran. 

2. Hasil pengukuran kinerja pada perspektif keuangan dilihat berdasarkan 

anggaran dan realisasi yang terjadi. Berdasar tolak ukur tersebut diketahui 

bahwa anggaran pendapatan yang ditetapkan masih terlalu kecil dibanding 

realisasinya. Dan untuk anggaran belanja dan realisasinya tidak ada 

perbedaan yang mencolok sehingga kinerja keuangan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam kategori baik. 

3. Hasil pengukuran kinerja pada perspektif pelanggan yang dilihat dari 

tingkat kepuasan pelanggan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lumajang termasuk dalam kategori cukup baik. 

4. Hasil pengukuran kinerja pada proses bisnis internal yang terdiri atas 

kepuasan pegawai terhadap proses internal dan tingkat pendapatan 

retribusi pelayanan termasuk kategori baik. 
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5. Hasil pengukuran perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang terdiri 

atas jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan setiap tahunnya, 

ketersediaan fasilitas, dan dukungan sistem informasi, Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Lumajang termasuk dalam kategori baik. 

6. Berdasarkan hasil pengukuran pada keseluruhan perspektif, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang termasuk dalam 

kategori baik. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan peneliti kepada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang adalah : 

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sebaiknya 

dapat menggunakan balanced scorecard untuk mengukur kinerjanya. 

Tentunya dengan menambah indikator atau tolak ukur untuk setiap 

perspektif agar pengukuran kinerjanya dapat lebih menyeluruh dan benar-

benar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. 

2. Kabupaten Lumajang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, 

terutama pada sektor informal.  Apabila sektor informal ini dapat 

diakomodasi dan dibina dengan baik, akan memberikan pendapatan 

retribusi yang signifikan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta 

ekonomi Kabupaten Lumajang secara keseluruhan. 

3. Pelatihan (training) terkait perkembangan dunia usaha dan motivasi diri 

hendaknya dapat diikuti oleh beberapa pegawai lain sehingga efektivitas 

dan etos kerja pegawai semakin meningkat. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. 

Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Indikator pada keempat perspektif dalam balanced scorecard 

seharusnya dapat ditinjau dari berbagai segi. Pada penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk lebih memperbanyak indikator dan 

tolak ukur dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan 

karakteristik organisasi guna keakuratan analisis data.  

2. Peneliti mengharapkan data keuangan tahun 2009 untuk 

mempretasikan kinerja terkini namun pihak Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Lumajang hanya sanggup 

memberikan data keuangan tahun 2008. 

3. Dari 50 kuesioner yang disebar ke lingkungan (pegawai) Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dan para 

pedagang hanya 34 lembar kuesioner yang kembali. Namun, 

jumlah tersebut masih cukup digunakan sampel penelitian. 
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Lampiran 1 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang di dalam APBD tahun 

2008 telah menganggarkan 9 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 19 

(Sembilan belas), yaitu: 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran 

1. Penyedia Jasa Surat Menyurat 

Indikator 
Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target (Rp) 

Realisasi 
(Rp) % 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program pelayanan 
administrasi perkantoran       

Masukan Dana yang tersedia 1,750,000 897,500 51,29 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan jasa surat 
menyurat       

Hasil 
Terpenuhinya kebutuhan penyedia jasa 
surat menyurat       

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program pelayanan 
administrasi perkantoran       

Masukan Dana yang tersedia 19,625,000 19,625,000 100 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan penyediaan alat 
tulis kantor       

Hasil 
Terpenuhinya kebutuhan penyediaan alat 
tulis kantor       

3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program pelayanan 
administrasi perkantoran       

Masukan Dana yang tersedia 47,660,000 46,834,275 98,27 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan penyediaan 
peralatan dan perlengkapan kantor       

Hasil 
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 
perlengkapan kantor       

4. Penyediaan Jasa Pelayanan 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program pelayanan 
administrasi perkantoran       

Masukan Dana yang tersedia 13,920,000 11,600,000 83,33 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa 
pelayanan       

Hasil 
Terpenuhinya kebutuhan honorarium 
tenaga kontrak       



 

 

 

 

 

 

 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

1. Pengadaan Meubelair 

Indikator 
Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target (Rp) 

Realisasi 
(Rp) % 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur       

Masukan Dana yang tersedia 33,500,000 27,625,000 82,46 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan pengadaan 
meubelair       

Hasil 
Terpenuhinya kebutuhan meja dan kursi 
kerja       

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur       

Masukan Dana yang tersedia 28,450,000 28,275,000 99,38 

Keluaran  Terlaksananya kegiatan pemel. Gedung       

Hasil Terpenuhinya perbaikan gedung kantor       

3. Pemeliharaan Ruti/Berkala Kendaraan Dinas 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur       

Masukan Dana yang tersedia 27,090,000 20,832,500 76,90 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan 
rutin kendaraan dinas       

Hasil 
Terpenuhinya pemakaian kendaraan dinas 
roda 4 dengan baik       

4. Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur       

Masukan Dana yang tersedia 3,000,000 2,161,000 72,03 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan pemel/perbaikan 
peralatan dan perlengkapan kantor       

Hasil Terlaksananya pemakaian perlengkapan       



 

 

dan peralatan kantor dengan baik 
 

3. Program peningkatan disiplin aparatur 

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 

Indikator 
Kinerja Tolak Ukur Kinerja 

Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) % 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program peningkatan 
disiplin aparatur       

Masukan Dana yang tersedia 4,700,000 4,700,000 100 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan pengadaan 
seragam olahraga       

Hasil 
Terpenuhinya kebutuhan seragam 
olahraga       

   

 

 

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Indikator 
Kinerja Tolak Ukur Kinerja 

Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) % 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program peningkatan 
pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan       

Masukan Dana yang tersedia 300,000 300,000 100 

Keluaran  Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan       

Hasil 
Terpenuhinya penyusunan laporan dengan 
baik       

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program peningkatan 
pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan       

Masukan Dana yang tersedia 250,000 250,000 100 

Keluaran  Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan       

Hasil 
Terpenuhinya penyusunan laporan dengan 
baik       

3. Penyediaan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program peningkatan 
pengembangan sistem pelaporan capaian       



 

 

kinerja dan keuangan 

Masukan Dana yang tersedia 250,000 250,000 100 

Keluaran  Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan       

Hasil 
Terpenuhinya penyusunan laporan dengan 
baik       

 

5. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 

1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 

Indikator 
Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target (Rp) 

Realisasi 
(Rp) % 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program perlindungan 
konsumen dan perdagangan       

Masukan Dana yang tersedia 8,500,000 8,110,000 95,41 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan pengawasan 
peredaran barang dan jasa       

Hasil 

Terlaksananya peningkatan pengetahuan 
tentang pentingnya pengawasan barang 
beredar       

2.Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program perlindungan 
konsumen dan perdagangan       

Masukan Dana yang tersedia 15,000,000 14,124,000 94,16 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan operasionalisasi dan 
pengembangan UPT kemetrologian daerah       

Hasil 
Terlaksananya peningkatan kesadaran 
pemilik UTTP terhadap kewajibannya       

 

6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 

1. Pasar Murah 

Indikator 
Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target (Rp) 

Realisasi 
(Rp) % 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program peningkatan efisiensi 
perdagangan dalam negeri       

Masukan Dana yang tersedia 20,290,000 20,290,000 100 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan pengembangan 
pasar murah       

Hasil 
Terjangkauanya harga kebutuhan bahan 
pokok oleh masyarakat       

2.Promosi Hasil-Hasil Produksi Dalam Negeri 

Capaian Tercapaianya program peningkatan efisiensi       



 

 

Program perdagangan dalam negeri 

Masukan Dana yang tersedia 22,370,000 22,370,000 100 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan promosi hasil 
produksi dalam negeri       

Hasil 
Terkenalnya potensi dan produk unggulan 
Lumajang oleh masyarakat luar daerah       

 

7. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 

1. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 

Indikator 
Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target (Rp) 

Realisasi 
(Rp) % 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program pembinaan 
pedagang kaki lima dan asongan       

Masukan Dana yang tersedia 14,500,000 14,500,000 100 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan peresmian warung 
lesehan       

Hasil 
Terpusatnya warung lesehan di stadion 
Semeru Lumajang       

 

8. Program pengembangan industri kecil dan menengah 

1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya 

Indikator 
Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target (Rp) 

Realisasi 
(Rp) % 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program pengembangan 
industri kecil dan menengah       

Masukan Dana yang tersedia 17,620,000 16,770,000 95,18 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan fasilitasi bagi 
industri kecil dan menengah       

Hasil 
Terwujudnya peningkatan SDM bagi 50 
peserta       

9. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 

1. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 

Indikator 
Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target (Rp) 

Realisasi 
(Rp) % 

Capaian 
Program 

Tercapaianya program peningkatan 
kemampuan teknologi industri       

Masukan Dana yang tersedia 92,720,000 88,245,000 95,17 

Keluaran  
Terlaksananya kegiatan pengembangan 
dan pelayanan teknologi industri       



 

 

Hasil 
Terwujudnya pemanfaatan dan pelayanan 
PPIK       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 

     

     

URAIAN 

ANGGARAN 
2008 

REALISASI 
2008 % 

REALISASI 
2007 

          

PENDAPATAN       - 

          

PENDAPATAN ASLI DAERAH         

Pendapatan Pajak Daerah - -     

Pendapatan Retribusi Daerah 60,000,000 95,020,000 158,37 - 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan - -     



 

 

Lain-lain PAD yang Sah - -     

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 60,000,000 95,020,000 158,37 - 

          

BELANJA         

BELANJA OPERASI         

Belanja Pegawai 1,223,917,001 1,150,867,062 94,03   

Belanja Barang 308,965,000 267,734,631 86,66   

Jumlah Belanja Operasi 1,532,882,001 1,418,601,693 92,54 - 

          

BELANJA MODAL         

Belanja Tanah - -     

Belanja Peralatan dan Mesin 79,160,000 72,460,000 91,54   

Belanja Gedung dan Bangunan - -     

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan - -     

Belanja Aset Tetap Lainya - -     

Belanja Aset Lainnya - -     

Jumlah Belanja Modal 79,160,000 72,460,000 91,54 - 

Jumlah Belanja  1,612,042,001 1,491,061,693 92,50 - 

SURPLUS/DEFISIT 

-
1,552,042,001 

-
1,396,041,693   - 
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