
 
 
 
 
ABSTRAKSI 
Perkembangan dunia usaha yang makin kompetitif dan laju persaingan dalam 
dunia usaha mengakibatkan perlunya suatu alat manajemen strategik dalam mengukur 
kinerjanya. Sebab bila hanya mengandalkan pengukuran kinerja tradisional yang 
cenderung berdasarkan finansial dikhawatirkan perusahaan tidak dapat mengukur 
aktivitas kinerja non finansial seperti kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan hal 
lain yang tidak dapat diukur secara finansial. Dalam menjawab hal itu, pengukuran 
kinerja dengan konsep balance scorecard merupakan salah satu jawabannya. 
Pengukuran kinerja tersebut meliputi sisi finansial dan non finansial. Selain itu 
alat ini dapat digunakan untuk menerjem ahkan visi dan misi perusahaan kedalam 
sasaran strategik perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis ingin lebih memfokuskan 
pada sisi pengukuran non finansial dari konsep balance scorecard tersebut. Dipilihnya 
sisi non finansial dikarenakan pengukuran kiner ja non finansial selama ini kurang 
diperhatikan oleh perusahaan karena lebih banyak menggunakan ukuran finansial, tanpa 
mengetahui segala sesuatu yang dapat mempengaruhi keberhasilan ukuran finansial 
tersebut. Selain itu, pemilihan ini dikarenakan adanya keterbatasan data dan kebijakan 
perusahaan akan data yang berhubungan dengan finansial. 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil ukuran 
kinerja non finansial dapat digunakan sebagai informasi dan alat bantu manajemen 
dalam mengendalikan kinerja operasional perusahaan. Sedangkan tujuan yang ingin 
disampaikan adalah memahami pengukuran kinerja non finansial yang digunakan dan 
mengetahui apakah pengukuran kinerja non finansial tersebut dapat digunakan sebagai 
pengendali kinerja operasioanl perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan 
pembelajaran dan pertumbuhan dalam konsep balance scorecard dengan menggunakan 
beberapa tolak ukur yang kompeten pada setiap perspektif. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder. Prosedur pengumpulan data meliputi survey pendahuluan, studi pustaka, dan 
studi lapangan, sementara pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan 
kuisioner. 
Dari analisis yang telah dilakukan, penggunaan ukuran kinerja non finansial 
dapat menjadi pelengkap dalam analisis kinerja perusahaan. Selain itu, ukuran kinerja 
non finansial juga dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan 
penyebab terjadinya peningkatan kinerja finansial dalam perusahaan. 
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