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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep dan Perkembangan Balanced Scorecard 

       Balanced Scorecard, yang selanjutnya disingkat BSC, dikembangkan pada 

tahun 1990 oleh Robert Kaplan, seorang profesor di bidang Akuntansi, dan David 

Norton, seorang konsultan di bidang manajemen (Niven 2003, h. 14). Studi 

tersebut dilakukan karena ukuran kinerja keuangan yang selama ini digunakan 

untuk mengukur keberhasilan perusahaan tidak memadai lagi dalam mengukur 

kinerja perusahaan. Hasil studi yang dilakukan oleh Robert Kaplan dan David 

Norton dipublikasikan dalam sebuah artikel yang berjudul “Balanced Scorecard-

Measures That Drive Performance” di Harvard Business Review edisi Januari-

Februari tahun 1992. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Balanced Scorecard 

sebagai sistem pengukuran kinerja mampu memberikan pandangan kepada para 

manajer perusahaan untuk melihat bisnis perusahaan secara komprehensif dari 4 

(empat) perspektif yang memiliki hubungan sebab-akibat (ditunjukkan pada 

gambar 2.1).  

Gambar 2.1 

Balanced Scorecard as Performance Measurement 

Financial Perspective 

Goals Measures 

 

 

 

 

 

 

 

Internal Business 

Process Perspective 

Goals Measures 

 

 

 

Customer Perspective 

Goals Measures 

 

 

 

 

 

Learning and 

Growth Perspective 

Goals Measures 

 

 

 

Sumber: Harvard Business Review, edisi Jan-Feb, 1992 
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Berikut penjelasan dari keempat perspektif yang digunakan dalam BSC tersebut. 

1. Perspektif Keuangan 

Perspektif keuangan menggambarkan kinerja perusahaan yang dilihat dari 

sudut pandang finansial. Dengan perspektif ini, manajer dapat mengetahui 

tingkat profitabilitas perusahaan untuk memberikan nilai kepada 

shareholders. 

2. Perspektif Pelanggan 

Perspektif pelanggan menggambarkan kinerja perusahaan yang dilihat 

dari sudut pandang pelanggan. Dengan perspektif ini, manajer dapat 

mengetahui penilaian pelanggan atas produk/jasa yang diberikan oleh 

perusahaan. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal  

Perspektif proses bisnis internal menggambarkan kinerja perusahaan yang 

dilihat dari sudut pandang proses internal dalam menciptakan produk/jasa 

untuk kepuasan pelanggan. Dengan perspektif ini, manajer dapat 

mengetahui proses inovasi, aktivitas operasional dan proses pelayanan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menggambarkan kinerja 

perusahaan yang dilihat dari sudut pandang kemampuan perusahaan 

dalam melakukan continous-improvement. Dengan perspektif ini, manajer 

dapat mengetahui kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas 

sistem informasi yang dimiliki untuk membangun perusahaan menjadi 

learning organization.  
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       Kaplan dan Norton terus melakukan penelitian dan pengembangan terhadap 

BSC, sampai pada akhirnya di tahun 1996 mereka menyimpulkan bahwa BSC 

tidak hanya digunakan sebagai sistem pengukuran kinerja, namun juga dapat 

digunakan sebagai sistem manajemen strategis (Niven 2003, h. 14). Sistem 

manajemen strategis adalah proses merumuskan dan mengimplementasikan 

strategi untuk mewujudkan visi secara terus menerus dan terstruktur (Darwanto: 

2009). BSC sebagai sistem manajemen strategis mampu menghubungkan strategi 

jangka panjang organisasi ke dalam tindakan jangka pendek melalui 4 (empat) 

proses manajemen, yaitu: 

1. Translating the Vision 

BSC mampu mentranslasikan visi dan strategi ke dalam sasaran strategis. 

Sasaran strategis tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) perspektif 

BSC. Proses translasi ini diilustrasikan pada gambar dibawah ini.  

Gambar 2.2 

Translasi Visi dan Strategi  

 
Sumber: Harvard Business Review, edisi Jan-Feb 1996 

 

 

 

 



13 
 

 
 

2. Communication and Linking 

Pada proses communication and linking, BSC mengkomunikasikan 

strategi ke seluruh elemen dalam organisasi melalui peta strategi. Selain 

itu, BSC menghubungkan antara pencapaian target pada tiap ukuran 

kinerja dengan insentif untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam 

pencapaian visi dan strategi.  

3. Business Planning 

Pada proses business planning, BSC mengintegrasikan antara 

inisiatif/program kerja dengan anggaran yang dimiliki organisasi.  

4. Feedback and Learning 

Dengan BSC, organisasi dapat melakukan feedback atas strategi yang 

telah dijalankan dan mengembangkan pembelajaran strategis untuk 

peningkatan secara terus-menerus (continous improvement). 

       Secara ringkas, keempat proses manajemen tersebut dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

Gambar 2.3 

 
Sumber: Harvard Business Review, edisi Jan-Feb 1996 

Balanced Scorecard as Strategic Management System 
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       Pengembangan BSC berlanjut pada jenis organisasi yang 

mengimplementasikannya. Pada awalnya, BSC hanya diterapkan pada organisasi 

profit/sektor bisnis. Namun, Kaplan dan Norton menemukan fakta bahwa BSC 

dapat diimplementasikan secara efektif baik bagi organisasi profit/sektor bisnis 

maupun non profit/publik (Niven 2003, h. 14).  

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa BSC telah mengalami 

perkembangan dari sekedar sistem pengukuran kinerja menjadi sistem manajemen 

strategis. Selain itu, BSC tidak hanya diimplementasikan pada organisasi 

profit/sektor bisnis, tetapi juga dapat diimplementasikan pada organisasi non 

profit/publik. 

           

2.2 Balanced Scorecard untuk Organisasi Non-Profit/Publik 

       Niven (2003, hal. 32) menciptakan model kerangka BSC yang sesuai untuk 

digunakan pada organisasi non-profit/publik. Model kerangka BSC tersebut 

berbeda dengan model kerangka BSC pada awalnya. Perbedaan tersebut terletak 

pada penempatan misi organisasi di posisi teratas dalam kerangka BSC. Posisi ini 

menunjukkan bahwa misi menjadi tujuan utama organisasi dengan perspektif 

pelanggan sebagai pendorongnya, karena organisasi non-profit/publik lebih 

berfokus pada pelayanan masyarakat. Model kerangka BSC pada organisasi non-

profit/publik dapat dilihat pada gambar 2.4.  

       Berdasarkan uraian di atas, Gaspersz (2006, h. 210) mengungkapkan bahwa 

penyesuaian atas penerapan BSC pada organisasi non-profit/publik tersebut 

diperlukan karena: 
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1. Fokus utama sektor publik adalah masyarakat (publik), sedangkan fokus 

utama sektor bisnis adalah pelanggan dan pemegang saham. 

2. Tujuan utama instansi publik adalah pelayanan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) sesuai dengan visi dan misi organisasi 

pemerintah. 

3. Ukuran dan target dalam perspektif customer/stakeholder harus 

didefinisikan secara lebih spesifik dan dipertimbangkan secara matang 

sebagai konsekuensi dari peran kepengurusan organisasi pemerintah. 

Gambar 2.4 

Balanced Scorecard Organisasi Non-Profit/Publik 

 

 

Sumber: Paul R. Niven, Balanced Scorecard, 2003 

       Organisasi non-profit/publik yang menggunakan BSC dapat memodifikasi 

perspektif yang digunakan baik dari segi jumlah maupun jenis. Modifikasi ini 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam merefleksikan strateginya 

secara lebih baik (Niven 2003, hal. 157). Umumnya organisasi non-profit/publik 
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membagi perspektif pelanggan menjadi 2 (dua) bagian, yakni perspektif 

pelanggan dan perspektif stakeholder. Hal ini dikarenakan banyaknya jenis 

pelanggan yang dimiliki oleh organisasi non-profit/publik sebagai organisasi yang 

berorientasi pada pelanggan, sehingga memerlukan pengklasifikasian yang lebih 

spesifik untuk memudahkan dalam menentukan sasaran strategis dan ukuran yang 

tepat. Sebagai contoh, modifikasi perspektif BSC dapat dilihat pada NUWC 

Division Newport yang menggunakan 5 (lima) perspektif BSC yakni perspektif 

stakeholder, perspektif pelanggan, perspektif internal, perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan serta perspektif finansial/budget.  

       Selain itu, menurut Niven (2003, h. 34), perspektif keuangan dalam BSC 

tetap harus digunakan oleh organisasi non profit/publik karena tidak ada satupun 

organisasi yang dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya 

pendanaan. Perspektif keuangan dalam organisasi non profit/publik digunakan 

sebagai pendukung (enabler) keberhasilan pelayanan pelanggan.  

       Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi 

BSC pada organisasi non-profit/publik memerlukan beberapa penyesuaian karena 

orientasinya kepada masyarakat berbeda dengan organisasi profit/bisnis yang 

berorientasi pada laba. Selain itu, penggunaan perspektif BSC pada organisasi 

non-profit/publik juga dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi 

dalam merefleksikan strateginya, yaitu dari segi jumlah dan jenis perspektif yang 

digunakan. Akan tetapi, perspektif keuangan tetap harus digunakan karena sifat 

dari perspektif keuangan adalah sebagai pendukung (enabler) dalam menjalankan 

kegiatan operasional organisasi. 
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2.3 Langkah Sukses Pengembangan dan Implementasi Balanced Scorecard  

       Organisasi yang memutuskan untuk menerapkan BSC, memerlukan langkah-

langkah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan BSC agar dapat 

mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan ekspektasi. Howard Rohm, 

seorang Vice President dari Balanced Scorecard Institute merumuskan 9 

(sembilan) langkah  sukses pengembangan dan implementasi Balanced Scorecard 

yang ditulis dalam sebuah artikel di Perform Magazine, issue 2, volume 2. Enam 

langkah pertama merupakan langkah sukses pengembangan Balanced Scorecard, 

sedangkan tiga langkah selanjutnya merupakan langkah sukses implementasi 

Balanced Scorecard. Sembilan langkah sukses Howard Rohm ditunjukkan pada 

gambar 2.3. 

 

Gambar 2.5 

Langkah Sukses Pengembangan dan Implementasi BSC 

 

 

Sumber: Perform Magazine, Volume 2, Issue 2 
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Berikut penjelasan dari masing-masing langkah tersebut.   

1. Assessment  

Langkah awal dalam mengembangkan BSC adalah melakukan assessment  

untuk mengetahui nilai inti dari organisasi. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara merumuskan visi, misi dan nilai-nilai organisasi sebagai 

pedoman yang mendasari organisasi untuk bertindak dalam mencapai visi 

dan misi yang telah ditetapkan. 

2. Strategy 

Setelah merumuskan visi, misi dan nilai organisasi, langkah selanjutnya 

adalah menentukan strategi. Strategi merupakan cara yang dilakukan oleh 

organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 

3. Objectives  

Strategi yang telah ditetapkan kemudian diperinci dan difokuskan ke 

dalam sasaran strategis yang lebih spesifik. 

4. Strategic Map  

Setelah menetapkan sasaran strategis, organisasi membuat peta strategi 

sebagai suatu alat untuk mengkomunikasikan sasaran strategis ke para 

individu di dalam organisasi tersebut. Sasaran strategis ini kemudian 

diklasifikasikan ke setiap perspektif yang digunakan oleh organisasi dan 

menggambarkan cause-effect relationship (hubungan sebab-akibat) antara 

setiap perspektif.  

5.  Performance Measure 

Setelah sasaran strategis organisasi digambarkan secara jelas melalui peta 

strategi, langkah selanjutnya adalah mengukur kinerja organisasi tersebut 
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dengan menentukan KPI (Key Performance Indicator)/IKU (Indikator 

Kinerja Utama) dari setiap sasaran strategis serta menetapkan target yang 

harus dicapai oleh tiap KPI/IKU sebagai tolok ukur bagi pencapaian 

sasaran strategis. 

6. Initiatives 

Inisiatif merupakan suatu program kerja yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian target dari setiap sasaran strategis yang telah 

ditentukan.   

7. Automation 

Langkah automation merupakan langkah awal dalam 

mengimplementasikan BSC. Langkah ini menunjukkan penggunaan 

software BSC untuk mengumpulkan data pencapaian kinerja setiap 

individu dan mengelola pelaporan kinerja setiap individu agar lebih valid 

dan efektif.  

8. Cascading Process 

BSC haruslah diterapkan pada setiap level dalam organisasi untuk 

memaksimalisasi manfaatnya. Penerapan BSC pada setiap level dilakukan 

dengan menurunkan (cascading) sasaran strategis dari unit level atas ke 

unit level bawahnya. Dari proses cascading ini, setiap unit memiliki 

scorecard yang selaras dengan level diatasnya. 

9. Evaluation 

Tahap terakhir dalam implementasi BSC adalah melakukan evaluasi atas 

pencapaian kinerja yang dapat dilihat dengan membandingkan antara 

target dengan realisasi kerja. 
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2.4 Evaluasi Cascading dengan Identifikasi Alignment 

       Menurut Rohm (2005, hal. 3) cascading merupakan upaya menerjemahkan 

scorecard tingkat korporat ke scorecard tingkat departemen dan divisi yang 

diselaraskan dengan strategi korporat. Langkah-langkah dalam melakukan 

cascading adalah sebagai berikut: 

1. Menurunkan sasaran strategis dan KPI/IKU dari tingkat korporat. 

2. Mengembangkan sasaran strategis dan KPI/IKU di unit bisnis dan unit 

pendukung. 

3. Mengembangkan sasaran strategis dan KPI/IKU pada individu. 

Langkah-langkah tersebut diilustrasikan pada gambar dibawah ini. 

Gambar 2.6 

Cascading Scorecard 

 

Sumber: Perform Magazine, Volume 3, Issue 2 

        

       Setelah cascading dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi atas proses 

penurunan (cascading) tersebut untuk mengetahui keselarasan (alignment) antara 

sasaran strategis tingkat korporat dengan sasaran strategis unit bisnis. Evaluasi ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan jaulent matrix yang merupakan alat untuk 
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mengevaluasi tingkat keselarasan (alignment) berupa matriks yang diciptakan 

oleh Dr. Patrick Jaulent pada tahun 1988 (Widjayanto: 2009). Fungsi dari jaulent 

matrix adalah untuk mengevaluasi tingkat keselarasan (alignment) antara 

KPI/IKU, sasaran strategis, perspektif maupun inisiatif. Tingkatan alignment 

terdiri dari not alignment (digambarkan dengan tanpa warna), low alignment 

(digambarkan dengan warna kuning) dan high alignment (digambarkan dengan 

warna hijau), yang ditunjukkan pada gambar 2.7. 

Gambar 2.7 

Matriks Keselarasan Sasaran Strategis Korporat dengan Unit Bisnis 
 

 

Sumber: Dr. Patrick Jaulent, President of BSC Club France (2003) 

 

Cara menggunakan jaulent matrix tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Memberi warna hijau bila sasaran strategis dan KPI/IKU di tingkat korporat 

yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit bisnis diturunkan pada sasaran 

strategis dan KPI/IKU di unit bisnis. 

b. Memberi warna kuning bila salah satu sasaran strategis atau KPI/IKU di 

tingkat korporat yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit bisnis tidak 

diturunkan pada salah satu sasaran strategis atau KPI/IKU di unit bisnis. 
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c. Tidak diberi warna bila tidak ada keselarasan antara sasaran strategis dan 

KPI/IKU di tingkat korporat dengan sasaran strategis dan KPI/IKU di unit 

bisnis. 

       Adapun kriteria yang harus diperhatikan saat mengevaluasi scorecard yang 

diturunkan (cascaded scorecard). Menurut Niven (2003, hal. 274) kriteria tersebut  

adalah sebagai berikut: 

1. Keterkaitan dengan scorecard yang bersangkutan  

Cascading merupakan proses untuk menurunkan scorecard ke level yang 

lebih rendah dalam organisasi, sehingga setiap scorecard seharusnya 

terdiri atas sasaran dan ukuran yang mempengaruhi level bawahnya.   

2. Keterkaitan dengan strategi 

BSC merupakan alat untuk menerjemahkan strategi. Sasaran dan ukuran 

yang ada pada cascaded scorecard seharusnya memiliki keterkaitan 

dengan keseluruhan strategi organisasi. 

3. Target yang tepat 

Penetapan target pada cascaded scorecard harus terukur dan memerlukan 

pertimbangan professional. 

4. Ketercakupan sasaran utama 

Sasaran utama level teratas harus tercakup pada sasaran utama di 

scorecard level bawahnya. 

5. Ketaatan terhadap prinsip cascading 

Ketaatan terhadap prinsip cascading berhubungan dengan konsistensi 

dalam penggunaan terminologi BSC yang telah disepakati bersama.  
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2.5 Balanced Scorecard dan Sistem Manajemen Kinerja Lainnya 

       Saat ini banyak sistem manajemen kinerja yang dikembangkan dan sama-

sama bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Akan tetapi, setiap sistem 

manajemen kinerja tersebut memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Berikut 

beberapa sistem manajemen kinerja dan perbandingannya dengan BSC.  

1. Balanced Scorecard (BSC) versus Total Quality Management (TQM) 

TQM adalah suatu sistem manajemen yang dinamis yang 

mengikutsertakan seluruh anggota organisasi dengan penerapan konsep 

dan teknik pengendalian mutu untuk mencapai kepuasan pelanggan 

(Zulfadhli: 2009). Langkah-langkah penerapan TQM menggunakan siklus 

PDCA, yang terdiri dari plan, do, check dan act. TQM berfokus pada 

kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kualitas produk/jasa yang 

dihasilkan. Jika dibandingkan dengan TQM, BSC ternyata lebih unggul 

karena: 

a. Fokus utama TQM hanya pada kepuasan pelanggan dengan 

meningkatkan kualitas dari produk/jasa yang dihasilkan sehingga 

cenderung tidak terintegrasi dengan tujuan dari organisasi, sedangkan 

BSC berfokus pada pencapaian visi dan strategi organisasi sehingga 

lebih sesuai dengan tujuan organisasi. 

b. Ukuran kinerja TQM hanya menitikberatkan pada aspek kepuasan 

pelanggan, sedangkan BSC menggunakan ukuran kinerja yang lebih 

komprehensif meliputi aspek keuangan dan non-keuangan.  

Secara ringkas, perbandingannya dengan BSC dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.  
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Tabel 2.1 

Perbandingan BSC dengan TQM 

Aspek 

Perbandingan 
BSC TQM 

Fokus Utama 

Pencapaian visi dan strategi 

organisasi melalui sasaran 

strategis 

Kepuasan pelanggan 

melalui peningkatan mutu/ 

kualitas produk/jasa  

Ukuran Kinerja 

Menggunakan ukuran 

kinerja keuangan dan non 

keuangan 

Tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap mutu/ 

kualitas produk/jasa 

Sumber: data diolah 

2. Balanced Scorecard (BSC) versus Six Sigma 

Six sigma merupakan sebuah konsep bisnis yang berusaha untuk 

menjawab permintaan pelanggan terhadap kualitas yang terbaik dari 

proses bisnis yang tanpa cacat (Wijaya: 2010). Satuan pengukuran yang 

digunakan pada six sigma adalah DPMO (Defect per Million 

Opportunities) dan kapabilitas sigma (nilai sigma) yang terdiri dari 1-

sigma hingga 6-sigma. Semakin besar nilai sigma yang dihasilkan, maka 

hasil yang didapatkan dari proses usaha semakin mendekati sempurna. 

Langkah-langkah penerapan six sigma  menggunakan fase DMAIC, yang 

terdiri dari define, measure, analyze, improve, dan control. Secara umum, 

BSC lebih unggul dan mudah digunakan jika dibandingkan dengan six 

sigma, karena: 

a. Six sigma berfokus pada proses, manajemen dan perbaikan atas 

kualitas produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan tidak 

berfokus pada tujuan dari organisasi, sedangkan BSC berfokus pada 

pencapaian visi dan strategi organisasi.  
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b. Ukuran kinerja yang digunakan pada six sigma hanya berdasarkan 

tingkat kualitas produk, sedangkan BSC menggunakan ukuran kinerja 

keuangan dan non-keuangan. 

c. Cara pengukuran kinerja dengan menggunakan six sigma lebih rumit 

karena harus menghitung DPMO terlebih dahulu untuk menentukan 

nilai sigma sehingga dapat diketahui kualitas produk, sedangkan BSC 

hanya membandingkan antara realisasi dengan target yang dikalikan 

dengan bobot perspektif BSC. BSC, dengan demikian lebih 

sederhana, sehingga juga lebih mudah pelaksanaannya. 

Secara ringkas, perbandingannya dengan BSC dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.  

Tabel 2.2 

Perbandingan BSC dengan Six Sigma 

Aspek 

Perbandingan 
BSC Six Sigma 

Fokus Utama 
Pencapaian visi dan misi 

melalui sasaran strategis 

Proses, manajemen dan 

perbaikan kualitas produk 

Ukuran Kinerja 

Menggunakan ukuran 

kinerja keuangan dan non 

keuangan 

Tingkat kualitas produk  

Cara Pengukuran 

Melakukan perbandingan 

antara realisasi dengan 

target dikalikan bobot 

perspektif 

Menghitung DPMO (Defect 

per Million Opportunities) 

dan menentukan nilai sigma 

(dari 1-sigma hingga 6-

sigma)  

Sumber: data diolah 

3. Balanced Scorecard (BSC) versus Performance Prism  

Performance prism merupakan suatu model yang digunakan untuk 

pengukuran kinerja yang menggambarkan kinerja organisasi sebagai 

bangun prisma yang memiliki 5 (lima) bidang sisi, yaitu sisi stakeholder, 

strategi, proses, kapabilitas dan kontribusi stakeholder (Jolanda: 2011). 
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Kelima sisi tersebut merupakan perspektif yang digunakan dalam 

performance prism. Perspektif tersebut memiliki hubungan sebab-akibat 

seperti perspektif yang ada pada BSC. Selain itu, performance prism dan 

BSC sama-sama memiliki peta strategi. Akan tetapi, keduanya memiliki 

keunggulan masing-masing. Keunggulan yang dimiliki oleh performance 

prism jika dibandingkan dengan BSC adalah performance prism 

mengidentifikasikan seluruh jenis dan kebutuhan stakeholder sebelum 

merumuskan strategi. Sedangkan keunggulan yang dimiliki oleh BSC 

lebih banyak jika dibandingkan dengan performance prism, antara lain:   

a. Perspektif yang digunakan dalam BSC lebih komprehensif, meliputi 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis 

internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan 

performance prism tidak memiliki perspektif keuangan dan lebih 

berfokus pada perspektif stakeholder.  

b. Penerapan BSC dimulai dengan merumuskan visi dan strategi 

kemudian menerjemahkannya ke dalam sasaran strategis sehingga 

penggunaan BSC lebih berfokus pada visi dan strategi organisasi. 

Sedangkan penerapan performance prism dimulai dengan 

mengidentifikasi seluruh stakeholder yang dimiliki oleh organisasi, 

sehingga performance prism hanya berfokus pada kepuasan 

stakeholder yang dimiliki organisasi. 

Secara ringkas, perbandingannya dengan BSC dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 2.3 

Perbandingan BSC dengan Performance Prism 

Aspek 

Perbandingan 
BSC Performance Prism 

Fokus Utama 
Pencapaian visi dan 

strategi organisasi 

Kepuasan seluruh 

stakeholder yang terlibat 

dalam organisasi 

Perspektif yang 

digunakan 

Menggunakan 4 (empat) 

perspektif, yaitu: 

1. Perspektif keuangan 

2. Perspektif pelanggan 

3. Perspektif proses 

bisnis internal 

4. Perspektif 

pembelajaran dan 

pertumbuhan 

Menggunakan 5 (lima) 

perspektif, yaitu: 

1. Stakeholder satisfaction 

2. Stakeholder contribution 

3. Strategies 

4. Process 

5. Capabilities 

 

Sumber: data diolah 

 

2.6 Isu dalam Implementasi Balanced Scorecard 

       Niven (2003, h. 317) mengidentifikasikan 10 (sepuluh) isu permasalahan 

yang dapat menghambat implementasi Balanced Scorecard pada suatu organisasi. 

Berikut penjelasan dari masing-masing permasalahan tersebut. 

1. No Executive Sponsorship  

Balanced Scorecard dapat berhasil diimplementasikan dalam suatu 

organisasi jika seluruh pihak baik atasan maupun bawahan ikut terlibat 

dalam proses pengembangan dan implementasi Balanced Scorecard. Oleh 

karena itu, dukungan dari pihak eksekutif sebagai pihak yang memiliki 

kepemimpinan dan power tertinggi dalam organisasi akan sangat 

dibutuhkan karena dapat menggerakkan bawahannya untuk ikut terlibat 

dalam mensukseskan pengembangan dan implementasi Balanced 

Scorecard. Tanpa adanya dukungan dari pihak eksekutif, implementasi 
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Balanced Scorecard tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini dipertegas 

oleh Niven (2002) melalui pernyataannya sebagai berikut: 

“Without executive sponsorship, however, the effort is most likely 

doomed”. 

2. Lack of Balanced Scorecard Education and Training  

Bila suatu organisasi memutuskan untuk menerapkan Balanced Scorecard 

sebagai alat manajemen kinerja, tentunya dibutuhkan pendidikan dan 

pelatihan tentang Balanced Scorecard karena setiap individu dalam suatu 

organisasi memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. 

Pendidikan dan pelatihan tentang Balanced Scorecard dapat dilakukan 

dengan mengadakan workshop yang diikuti oleh individu dalam 

organisasi tersebut untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang 

Balanced Scorecard.   

3. No Strategy 

Balanced Scorecard merupakan suatu konsep manajemen yang 

membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan (Gaspersz, 2002). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa akan sangat sulit 

jika mengimplementasikan Balanced Scorecard pada suatu organisasi 

tanpa merumuskan strategi terlebih dahulu.  

4. No Objectives for the Balanced Scorecard Program 

Organisasi yang akan menggunakan Balanced Scorecard sebaiknya 

memutuskan tujuan dari penerapan Balanced Scorecard. Tanpa adanya 

tujuan yang jelas dari penerapan Balanced Scorecard, akan  menyebabkan 

organisasi tersebut tidak dapat memaksimalkan manfaat dari Balanced 
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Scorecard. Agar lebih mudah dalam mengetahui tujuan dari penerapan 

Balanced Scorecard, organisasi dapat menjawab pertanyaan yang 

dirumuskan oleh Niven (2002) sebagai berikut: 

“What problem will the Scorecard solve in the organization?”  

5. Timing 

Pengembangan BSC dalam waktu yang lama atau terlalu singkat dapat 

menjadi penghambat dalam memaksimalkan manfaat BSC. Penyusunan 

rancangan BSC memerlukan effort yang besar, sehingga organisasi harus 

menyediakan waktu untuk melakukan diskusi dengan karyawannya agar 

dapat menciptakan ukuran kinerja baru yang lebih inovatif. 

6. Inconsistent Management Practical 

Ketidakkonsistenan praktik manajemen terjadi saat organisasi 

menetapkan kompensasi berdasarkan pencapaian target dari ukuran 

kinerja keuangan saja. Padahal, ukuran kinerja yang digunakan dalam 

Balanced Scorecard terdiri dari ukuran kinerja keuangan dan ukuran 

kinerja non keuangan.  

7. No New Measures 

Organisasi yang akan menerapkan Balanced Scorecard sebaiknya 

melengkapi ukuran kinerja yang selama ini digunakan dengan ukuran 

kinerja yang baru dan lebih inovatif agar dapat menjamin pelaksanaan 

strategi organisasi tersebut.    

8. Terminology 

Dalam Balanced Scorecard, terdapat berbagai macam terminologi yang 

digunakan seperti visi, misi, sasaran strategis, perspektif, dan sebagainya. 
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Seluruh individu dalam organisasi harus memiliki pemahaman dan 

kesepakatan yang sama terhadap terminologi dalam Balanced Scorecard 

agar perubahan yang diinginkan melalui penerapan Balanced Scorecard 

dapat direalisasikan. 

9. Lack of Cascading 

Menurut Kaplan dan Norton (1996), Balanced Scorecard digunakan 

untuk mengkomunikasikan strategi ke seluruh individu dalam organisasi. 

Mengkomunikasikan strategi ini dapat dilakukan melalui cascading. 

Cascading atau disebut juga sebagai vertical alignment merupakan proses 

pengembangan Balanced Scorecard ke setiap level dalam organisasi 

(Niven: 2002). Dengan dilakukannya cascading, setiap tindakan individu 

akan dapat selaras dengan strategi organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

10. Premature Links to Management Process 

BSC sebagai sistem manajemen strategis mampu menghubungkan strategi 

jangka panjang dengan tindakan jangka pendek melalui proses 

manajemen, salah satunya dengan menghubungkan antara kompensasi 

dengan pencapaian target kinerja yang dapat menjadi motivasi bagi 

karyawan untuk meningkatkan kinerja sesuai target yang ditetapkan. 

Akan tetapi, jika organisasi melakukannya dengan pertimbangan yang 

tidak matang dan gegabah dalam skema kompensasi, seperti penetapan 

target yang terlalu berlebihan atau terlalu rendah, dapat menyebabkan 

penurunan kinerja organisasi.  

 


