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SARI 

Animah.2016.”Analisis Kinerja Strategi Bisnis Koperasi Menggunakan Metode 

Balanced Scorecard (Studi pada Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen)”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Prof. Dr.H. Achmad Slamet, M.Si 

Kata kunci: Balanced Scorecard,Perspektif Keuangan, Pelanggan, Proses Bisnis 

Internal, Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting yang menentukan 

keberhasilan perusahaan. Perusahaan  yang dapat mengukur kinerja strateginya 

maka perusahaan dapat mengelola strategi tersebut untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Pengukuran kinerja secara tradisional yang menekankan pada kinerja 

keuangan dianggap kurang tepat karena fokus perusahaan hanya mencapai kinerja 

keuangan yang bersifat jangka pendek, sedangkan kinerja nonkeuangan yang 

dilakukan untuk mencapai kinerja keuangan kurang diperhatikan. Sehingga 

diperlukan sistem pengukuran kinerja strategi yang komprehensif dan berimbang 

berupa metode Balanced Scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kinerja koperasi 

dengan metode Balanced Scorecard. 

 Objek penelitian ini yaitu Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen tahun 2013-2015. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini menggunakan perspektif-perspektif 

dalam metode Balanced Scorecard meliputi perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan/anggota, proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan 

koperasi dan data primer. Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dari setiap 

perspektif Balanced Scorecard . 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor BSC Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen tahun 2015 dengan skor keseluruhan sebesar 80,60%, 

yang merupakan kontribusi dari skor perspektif keuangan 29,53%, perspektif 

anggota 21,51%, perspektif proses bisnis internal 16,85%, dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan 12,70%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja koperasi sudah baik. Skor tahun 2014 sebesar 83,63%, sedangkan tahun 

2013 sebesar 82,93%. 

 Simpulan dari penelitian ini adalah kinerja secara keseluruhan dari 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2015 mengalami 

penurunan dari tahun 2014. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini 

adalah sebaiknya Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

memperbanyak pelatihan dan pengembangan karyawan, sehingga kemampuan 

karyawan meningkat, dan meningkatkan kualitas pelayanan, yang nantinya 

memberikan keuntungan pada koperasi. 
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ABSTRACT 

Animah.2016.”The Analysis of Cooperative business strategic performance by 

using the Balanced Scorecard (A Case Study in Cooperative Sharia Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen)”. Thesis. Management Department. Faculty of 

Economic. State University of Semarang. Supervisor Prof. Dr.H. Achmad 

Slamet,M.Si 

Keywords: Balanced Scorecard, financial perspective, customer perspective, 

internal business process perspective, learning and growth perspective. 

Performance measurement is one of the important factors in successfully 

of company. Companies that can measure the performance of their strategies, they 

can manage these strategies to achieve their objectives. Traditional performance 

measurement system which focus on financial performance is not considered 

appropriate, because the companies will focus only on financial performance that 

is short term, while the non-financial performance are being made to achieve the 

financial performance less attention. There for, we need a performance 

measurement system that is comprehensive and balanced strategy in the form of 

the Balanced Scorecard method as a performance measurement system. The 

purpose of this research are describing and analyzing the performance of 

cooperative by using Balanced Scorecard method. 

 The object of this research is Cooperative Sharia Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen on 2013-2015. The research design is descriptive quantitative that aims 

to explain the comprehensive performance of cooperative. The variables in this 

research are using perspectives in Balanced Scorecard  method,  includes financial 

perspective, customer / member, internal business process, and learning and 

growth perspective. Data in this research are using secondary data from the 

financial statements of the cooperative, and primary data. Collection data in this 

research is using documentation method. 

 The result of this research indicate that the BSC score of Cooperative 

Sharia Umat Sejahetera Mulia Kebumen in 2015 with total score is 80,60%, 

which are the contribution of the financial perspective score 29.53%, member's 

perspective 21,45%, internal business process perspective 16,85 %, and  learning 

and growth perspective 12,70%. These results indicate that the performance of 

cooperatives have been good. Total score of BSC in 2014 is 83,63%, while in 

2013 is 82,93%. 

 The conclusion of this research is the performance of Cooperative Sharia 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen in 2015 decreased from 2014. The suggestions 

that can be given in this research are Cooperative Sharia Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen should to expand the employee training and development, thereby it 

will be increasing the ability of employees, and improve the quality of services, 

which will provide benefits to the cooperative at the end. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk 

dapat bersaing dalam lingkungan yang semakin kompetitif saat ini. Pengukuran 

kinerja dilakukan perusahaan sebagai usaha untuk mengevaluasi hasil kegiatan 

yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target ataupun tolak ukur yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Kaplan dan Norton (2000) berpendapat, perusahaan 

yang tidak bisa mengukur strategi yang dibuat, maka perusahaan tidak akan bisa 

mengelola strategi tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang 

bisa mengukur kinerja strategi yang dibuat, maka perusahaanpun akan dapat 

mengelola strategi tersebut, dan tujuan perusahaan yang ditetapkan sebelumnya 

dapat tercapai.  

Perusahaan pada umumnya menggunakan metode tradisional yang 

menekankan pada kinerja keuangan sebagai ukuran utama untuk menilai 

kinerjanya. Pengukuran kinerja tradisional kurang tepat diterapkan dalam 

lingkungan kompetitif saat ini karena memiliki kelemahan, antara lain yaitu : 

pertama, ketergantungan pada ukuran kinerja keuangan dalam sistem manajemen 

menurut Mulyadi (2001), dapat menyebabkan perusahaan melakukan keputusan 

yang salah. Karena fokus perhatian dan usaha yang dilakukan lebih dicurahkan 

untuk mewujudkan kinerja keuangan yang bersifat jangka pendek. Kedua, 

Mutasowifin (2002) menambahkan bahwa kinerja keuangan yang baik saat ini 
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kemungkinan dicapai dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan jangka 

panjang perusahaan. Sehingga kinerja perusahaan dalam jangka pendek yang 

baik, belum tentu menjadikan kinerja jangka panjang yang baik juga. Ketiga, 

menurut Chavan (2009) dan Solihin (2012), nilai sebenarnya sebuah perusahaan 

berasal dari aset tak berwujud yang tidak tercantum dalam laporan keuangan 

perusahaan, seperti layanan kualitas tinggi, modal intelektual, merek perusahaan 

yang kuat, karyawan yang terampil dan inovatif, layanan cepat dan dapat 

diandalkan, daya tanggap, proses bisnis yang efisien dan beradaptasi, yang sangat 

berguna dalam proses perusahaan untuk belajar dan tumbuh dimasa yang akan 

datang. 

Oleh sebab itu, diperlukan pengukuran kinerja perusahaan menggunakan 

sistem pengukuran komprehensif, yang tidak terpaku pada ukuran hasil atau 

perspektif keuangan, namun mengukur pula kinerja non-keuangan yang dilakukan 

untuk menghasilkan kinerja keuangan tersebut, serta mampu menggambarkan 

kinerja perusahaan secara keseluruhan dan berimbang atau dikenal dengan metode 

Balanced scorecard.  

Balanced Scorecard (BSC) menyediakan alat pengukuran kinerja 

komprehensif yang mencerminkan ukuran-ukuran yang sangat penting untuk 

kesuksesan strategi perusahaan dan dengan demikian menyediakan sarana untuk 

mensejajarkan pengukuran kinerja dengan strategi perusahaan (Blocher et al, 

2011). Penerapan metode Balanced scorecard dalam pengukuran kinerja 

perusahaan, diharapkan kinerja perusahaan dapat diukur secara keseluruhan dan 

berimbang, serta kinerja keuangan dapat meningkat. Balanced scorecard 
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memperluas penilaian kinerja ke dalam empat perspektif yaitu: perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis iternal, dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 2000). 

Penelitian ini menggunakan objek koperasi dengan prinsip syariah untuk 

menilai kinerja koperasi menggunakan pendekatan Balanced scorecard. Hal ini 

dikarenakan masih jarang penelitian mengenai penerapan Balanced Scorecard 

sebagai sistem pengukuran kinerja pada koperasi, karena umumnya digunakan 

perusahaan yang sudah besar. Koperasi merupakan organisasi yang unik, satu sisi 

menjalankan teori dan motif ekonomi, di sisi lain koperasi juga berwatak sosial, 

sehingga dalam menjalankan usahanya kedua sisi ini harus dijalankan. Aktivitas 

koperasi harus berdasarkan pada kaidah-kaidah ekonomi dan motif ekonomi, 

sedangkan unsur sosial koperasi bukanlah sesuatu yang bersifat kedermawanan, 

tetapi lebih menekankan pada hubungan antar anggota, anggota dengan pengurus, 

tentang hak hubungan antar anggota, hak suara, dan cara pembagian sisa hasil 

usaha (Wibowo,2010). Seperti perusahaan pada umumnya, koperasi juga perlu 

untuk mengukur kinerjanya secara komprehensif dan berimbang, sehingga 

perbaikan di masa mendatang juga dapat dilakukan dari berbagai perspektif, yang 

dapat meningkatkan daya saing koperaasi. 

Perkembangan koperasi syariah berbentuk BMT (saat ini menjadi Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) menurut data yang dimiliki oleh 

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), di 

Indonesia pada akhir tahun 2011 terdapat unit koperasi berjumlah 187.598 

koperasi, dimana 71.365 unit merupakan unit simpan pinjam, dan kurang lebih 
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5.500 unit (7,7%) diantaranya merupakan BMT. Perkembangan BMT sampai 

tahun 2015 cukup signifikan. Terlihat dari perkembangan kinerja dari BMT secara 

nasional mencapai asset sebesar Rp 4,7 triliun dengan jumlah pembiayaan sebesar 

Rp 3,6 triliun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa BMT atau koperasi 

syariah memiliki prospek baik kedepannya.  

Kebumen, merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan 

perkembangan koperasi syariah berbentuk BMT yang pesat, hal ini terlihat dari 

asset 17 Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) yang telah membentuk asosiasi mencapai 

40 miliar dengan anggota binaannya mencapai 10.000 nasabah pada tahun 2012, 

dan terus meningkat mencapai 45 buah BMT pada tahun 2013. Di sisi lain, selain 

pertumbuhan jumlah BMT tersebut, terdapat sejumlah BMT yang gulung tikar 

yaitu dua BMT pada tahun 2015 yang disebabkan pengelolaan koperasi yang 

belum baik oleh manajemen (www.kebumenkab.go.id ). Hal ini  menunjukkan 

bahwa perkembangan BMT di Kabupaten Kebumen begitu pesat. Perkembangan 

yang pesat juga menunjukkan persaingan yang semakin ketat pula, sehingga 

diperlukan adanya pengukuran kinerja koperasi yang akan membantu manajemen 

dalam mengevaluasi keberhasilan usaha dan sebagai dasar perencanaan strategis 

dimasa mendatang dan meningkatkan daya saing koperasi (Wibowo, 2010). 

 Pengukuran kinerja koperasi secara menyeluruh dapat menunjukkan 

pencapaian koperasi dalam pengelolaanya. Koperasi yang menjadi objek 

penelitian yaitu Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia yang merupakan koperasi 

yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) di 

Kabupaten Kebumen. Kinerja keuangan dari Koperasi Syariah Umat Sejahtera 

http://www.kebumenkab.go.id/
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Mulia Kebumen selama empat tahun terakhir mengalami perkembangan yang 

cukup baik, yang dapat dilihat dari tabel 1.1. berikut ini, 

Tabel 1.1. Perkembangan Kinerja KSPPS Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

(dalam jutaan rupiah) 

Tahun 
Total 

asset 

Sumber Dana 

Modal 

anggota 

Simpanan 

lancar 

Simpanan 

berjangka 

Hutang 

ke-3 

2011 8.124 630 3.742 1.418 2.775 

2012 13.550 1.933 5.676 2.218 3.612 

2013 19.891 3.741 6.445 2.652 6.876 

2014 22.199 2.924 7.656 4.471 6.393 

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 2015 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, diperoleh data di atas yang 

menunjukkan perkembangan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

dari sisi keuangan selama empat tahun terakhir. Tabel 1.1 di atas, menunjukkan 

pertumbuhan asset mengalami perkembangan yang baik karena mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan modal berfluktuasi. 

Peningkatan modal anggota meningkat signifikan pada tahun 2013 sebesar Rp 

1,808 miliar dari tahun 2012 sebesar Rp 1,933 miliar. Kemudian mengalami 

penurunan sebesar Rp 817 juta pada tahun 2014. Di sisi lain, baik simpanan lancar 

maupun simpanan berjangka selama empat tahun terus mengalami peningkatan, 

sedangkan perkembangan hutang pihak ketiga mengalami fluktuasi. Meski 

mengalami fluktuasi, perkembangan koperasi tersebut menunjukkan bahwa 

koperasi syariah ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup baik 

setiap tahunnya. Meskipun kinerja koperasi dari sisi keuangan cukup baik, namun 

koperasi perlu mengukur kinerjanya secara komprehensif dengan memperhatikan 
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kinerja non keuangan seperti kinerja karyawan dan proses bisnis yang dilakukan, 

serta kinerja yang dilihat dari perspektif anggota koperasi, sehingga dapat 

mengukur kinerja koperasi secara menyeluruh dan berimbang. 

Berdasarkan hal tersebut, motivasi penulis dalam penelitian ini yaitu masih 

jarang penelitian mengenai Balanced Scorecard sebagai sistem pengukuran 

kinerja pada koperasi, dan belum adanya penelitian mengenai pengukuran kinerja 

menggunakan metode Balanced Scorecard pada Koperasi Syariah Umat Sejahtera 

Mulia Kebumen. Sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini 

yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen dinilai dari perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan/anggota, perspektif bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan, sehingga diharapkan kinerja secara keseluruhan dari koperasi 

tersebut dapat meningkat.  

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai 

implementasi Balanced Scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja strategi 

bisnis pada Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen. 

1.2. Perumusan Masalah 

Balanced Scorecard (BSC) menurut Gaspersz (2002) merupakan suatu 

sistem pengukuran kinerja manajemen atau sistem manajemen strategis yang 

diturunkan dari visi dan strategi dan merefleksikan aspek-aspek terpenting dalam 

suatu bisnis. Balanced Scorecard juga merupakan alat manajemen yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam melipatgandakan 
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kinerja keuangan. Sehingga penggunaan BSC dalam organisasi menjanjikan 

peningkatan signifikan kemampuan organisasi dalam menciptakan kekayaan 

(Mulyadi & Setiawan 2007). 

Pengukuran kinerja pada Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

belum menggunakan Balanced Scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja 

strategi bisnisnya. Meskipun kinerja keuangan Koperasi Syariah Umat Sejahtera 

Mulia Kebumen mengalami perkembangan yang cukup baik, namun koperasi 

perlu untuk mengukur kinerja dari perspektif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya penilaian kinerja koperasi secara komprehensif yang tidak hanya melihat 

kinerja keuangan, namun juga memperhatikan kinerja non keuangan. Sehingga 

keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka panjang menjadi lebih baik. 

Berdasarkan pada masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

dari perspektif keuangan? 

2. Bagaimana kinerja Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

dari perspektif pelanggan (anggota)? 

3. Bagaimana kinerja Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

dari perspektif proses bisnis internal? 

4. Bagaimana kinerja Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

dari persepektif pembelajaran dan pertumbuhan? 
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1.3. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen dari perspektif keuangan. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen dari perpektif pelanggan (anggota). 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen dari perspektif proses bisnis internal, dan 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen dari perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

1.4. Manfaat penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti berharap penelitian ini 

dapat memberikan manfaat ganda yaitu manfaat teoritis maupun praktis, sebagai 

berikut : 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi 

perkembangan kajian ilmu manajemen, khususnya mengenai implementasi 

metode Balanced scorecard untuk pengukuran kinerja strategi bisnis pada 

koperasi terutama koperasi dengan prinsip syariah. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Kepentingan praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna : 

1. Bagi Manajemen Koperasi, sebagai implikasi lebih lanjut dalam 

memberikan informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan 

manajemen dalam memotivasi karyawan untuk bersama-sama mengelola 

koperasi yang mengarah pada kondisi perbaikan dan peningkatan kinerja 

koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat 

sekitar. 

2. Bagi Akademisi, sebagai informasi dan referensi mengenai kajian penelitian 

manajemen keuangan mengenai penerapan Balanced Scorecard pada 

koperasi di masa mendatang.  
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

2.1. Konsep Kinerja 

2.1.1. Pengertian Kinerja  

Kinerja menurut Mulyadi dan Setiawan (2007) merupakan keberhasilan 

personel, tim, atau organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Kinerja merupakan hasil 

usaha atau prestasi yang dicapai dalam periode tertentu.  

Kinerja dalam organisasi nirlaba merupakan efektivitas organisasi secara 

keseluruhan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan, terindikasi dari masing-

masing kelompok pemakai jasa (costumer) melalui upaya-upaya sistematis, yang 

secara kontinu memperbaiki kemampuannya untuk merespon kebutuhan secara 

efektif (Sluyter dalam Wirjana, 2007). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kinerja merupakan pencapaian hasil usaha perusahaan dalam mewujudkan sasaran 

strategis yang ditetapkan sebelumnya.  

2.1.2. Pengertian Pengukuran Kinerja 

Pengukuran (measurement) kinerja menurut Gaspersz (2002) merupakan 

suatu cara memantau dan menelusuri kemajuan tujuaan-tujuan strategis. 

Pengukuran dapat berupa indikator yang memimpin kinerja menuju hasil akhir 

(lead indicator) atau hasil akhir (lag indicator). 
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Pengukuran/penilaian kinerja menurut Mulyadi dan Setiawan (2007) 

merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, 

bagian organisasi, dan personelnya berdasarkan sasaran strategik, standar, dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja ini digunakan untuk 

memastikan bahwa personel organisasi melakukan tugasnya dengan baik dalam 

mengimplementasi strategi organisasi. Selain itu, pengukuran/penilaian kinerja 

juga diharapkan dapat memotivasi personel dalam mencapai sasaran strategik 

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang dikehendaki oleh 

organisasi.  

Dari beberapa definisi pengukuran kinerja tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengukuran kinerja adalah cara bagi perusahaan untuk memantau 

perkembangan kinerja perusahaan dengan membandingkan sasaran strategis 

perusahaan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. 

2.1.3. Manfaaat Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja menurut Khatoon dan Farooq (2014), dapat digunakan 

untuk mengembangkan pemahaman tentang posisi kompetetitif suatu organisasi 

dalam lingkungan bisnis. Pengukuran kinerja memungkinkan diketahuinya 

keputusan yang harus dibuat dan tindakan yang harus diambil karena 

mengkuantitatifkan efisiensi dan efektivitas peristiwa masa lalu melalui 

pemeriksaan dan analisis informasi yang tepat. 
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Pengukurkan kinerja pada dasarnya dilakukan organisasi atau perusahaan 

karena memiliki manfaat bagi organisasi/perusahaan (Mulyadi & Setiawan, 2007), 

yaitu: 

1. Pengelolaan organisasi/perusahaan secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian personel secara maksimal. Motivasi merupakan prakarsa 

dilaksanakannya suatu tindakan secara sadar dan bertujuan. Sedangkan dari 

aspek perilaku, motivasi berkaitan dengan sesuatu yang mendorong orang 

untuk berperilaku dengan cara tertentu. Dengan penilaian kinerja, akan 

memotivasi personel dalam mencapai sasaran strategik perusahaan.  

2. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan 

personel seperti promosi, transfer dan pemberhentian. Untuk memotivasi 

personel, penghargaan yang diberikan perlu didasarkan atas hasil penilaian 

kinerja personel. 

3. Mengindentifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan personel dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi evaluasi program pelatihan personel. 

4. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. 

 

2.2. Konsep Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard terdiri atas dua kata, yaitu : (1) kartu skor (scorecard), 

dan (2) berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk 

mencatat skor hasil kinerja suatu organisasi atau skor individu. Sedangkan kata 

berimbang, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja organisasi/individu 

diukur secara berimbang dari dua perspektif, keuangan dan nonkeuangan, jangka 
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pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal. Penerapan BSC dalam 

perusahaan, diharapkan akan memusatkan perhatian dan usaha mereka pada 

ukuran kinerja non keuangan dan jangka panjang. Balanced scorecard 

memungkinkan organisasi/perusahaan mencatat hasil kinerja finansial sekaligus 

memantau kemajuan organisasi/perusahaan dalam membangun kemampuan dan 

medapatkan aktiva tak berwujud yang dibutuhkan untuk pertumbuhan masa 

mendatang (Kaplan dan Norton, 2000). 

2.2.1. Pengertian Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard menurut Blocher et al (2011), merupakan implementasi 

strategi dengan menyediakan alat pengukuran kinerja komprehensif yang 

mencerminkan ukuran-ukuran yang sangat penting untuk kesuksesan strategi 

perusahaan dan dengan demikian menyediakan sarana untuk mensejajarkan 

pengukuran kinerja dengan strategi perusahaan.  

Sedangkan Balanced Scorecard menurut Mulyadi dan Setiawan (2007), 

merupakan contemporary management tool alat manajemen kontemporer yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam melipatgandakan 

kinerja keuangan. Sehingga penggunaan BSC dalam organisasi menjanjikan 

peningkatan signifikan kemampuan organisasi dalam menciptakan kekayaan.  

Balanced scorecard menurut Gaspersz (2002), merupakan suatu sistem 

pengukuran kinerja manajemen atau sistem manajemen strategis yang diturunkan 

dari visi dan strategi dan merefleksikan aspek-aspek terpenting dalam suatu bisnis. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Balanced Scorecard merupakan alat atau metode pengukuran kinerja 

komprehensif perusahaan yang disejajarkan dengan strategi perusahaan dan 

menjanjikan peningkatan kinerja keuangan perusahaan.  

Balanced scorecard melengkapi seperangkat ukuran finansial kinerja masa 

lalu dengan ukuran pendorong (drivers) kinerja masa depan. Tujuan dan ukuran 

scorecard diturunkan dari visi dan strategi yang memandang kinerja 

organisasi/perusahaan dari empat perspektif: financial, pelanggan, proses bisnis 

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Empat perspektif ini memberi 

kerangka kerja bagi balanced scorecard yang terlihat dari gambar berikut,  

 

Sumber : Kaplan dan Norton (2000) 

Gambar 2.1 

Balanced Scorecard Memberi Kerangka Kerja Untuk Penerjemahan Strategi 

ke dalam Kerangka Operasional 
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2.2.2. Balanced Scorecard Sebagai Sebuah Sistem Manajemen Strategik 

Balanced scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis atau 

operasional. Perusahaan yang inovatif menggunakan scorecard sebagai sebuah 

sistem manajemen strategis, untuk mengelola strategi jangka panjang. Perusahaan 

menggunakan fokus pengukuran scorecard untuk menghasilkan berbagai proses 

manajemen penting, yaitu : 

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi 

2. Mengkomunikasikan dan  mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis 

3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif 

strategis. 

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. 

 

Sumber: Kaplan dan Norton (2000) 

Gambar 2.2 

Balanced Scorecard sebagai suatu Kerangka Kerja Tindakan Strategis 
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2.2.3. Perspektif-perspektif dalam Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard merupakan metode penilaian kinerja komprehensif 

yang menyeimbangkan kinerja keuangan dan nonkeuangan. Balanced Scorecard 

terdiri dari empat perspektif yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Perspektif keuangan 

Perspektif keuangan merupakan salah satu unsur yang penting untuk 

mengukur pencapaian tujuan perusahaan oleh manajemen, karena ukuran 

keuangan menggambarkan konsekuensi ekonomi dari berbagai tindakan yang 

dilakukan perusahaan. (Mulyadi, 2001). Dari perspektif keuangan dapat diketahui 

apakah strategi perusahaan dan pelaksanaan strategi tersebut menghasilkan 

kontribusi dalam keuntungan perusahaan.  

Tujuan finansial perusahaan menurut Kaplan dan Norton (2000), berperan 

sebagai fokus bagi tujuan-tujuan strategis dan ukuran semua perspektif dalam 

Balanced scorecard. Oleh sebab itu, setiap ukuran strategis yang dipilih 

seharusnya menjadi bagian dari suatu keterkaitan hubungan sebab-akibat yang 

memuncak pada peningkatan kinerja finansial. Contoh Keterkaitan sebab- akibat 

tersebut ditujukan gambar berikut: 
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Sumber : Gaspersz (2002) 

Gambar 2.3 

Contoh Kekerkaitan Hubungan Sebab-Akibat dalam Perspektif Finansial 

Tujuan finansial suatu perusahaan mungkin sangat berbeda untuk setiap 

tahap siklus hidup bisnis. Beberapa strategi bisnis yang dapat diikuti oleh 

perusahaan, yaitu strategi pertumbuhan pangsa pasar yang agresif sampai kepada 

konsolidasi bisnis, keluar, dan likuidasi. Tiga tahap siklus bisnis (Kaplan dan 

Norton, 2000) yaitu : 

a. Bertumbuh (growth). 

Perusahaan pada tahap ini memerlukan sumber daya yang cukup banyak 

untuk mengembangkan dan meningkatkan berbagai produk dan jasa baru, 

membangun dan memperluas fasilitas produksi, membangun kemampuan operasi 

menanamkan investasi dalam sistem, infrastruktur dan jaringan distribusi yang 

akan mendukung terciptanya hubungan global, dan memelihara serta 

Peningkatan Nilai Pemegang Saham 

(Perspektif Finansial) 

Strategi Peningkatan 

Penerimaan 

Strategi Peningkatan 

Produktivitas 

Strategi 

Perluasan 

Pasar 

(Peningkat-

an Pangsa 

Pasar) 

Strategi 

Peningkatan 

Nilai Bagi 

Pelanggan 

Strategi 

Peningkatan 

Efektivitas 

Biaya 

Strategi 

Peningkatan 

Utilisasi 

Asset  
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mengembangkan hubungan yang erat dengan pelanggan. Tujuan finansial 

perusahaan pada tahap tumbuh adalah produk yang tumbuh secara signifikan, 

persentase tingkat pertumbuhan penerimaan, asset, pendapatan, investasi, 

pertumbuhan laba operasi, dan tingkat pertumbuhan penjualan di berbagai pasar 

sasaran, kelompok pelanggan, dan wilayah. 

b. Bertahan (sustain) 

Perusahaan pada tahap bertahan menunjukkan bahwa perusahaan masih 

memiliki daya tarik bagi penanaman investasi dan investasi ulang, tetapi 

diharapkan mampu menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Tujuan 

finansial perusahaan pada tahap ini berkaitan dengan profitabilitas, dengan 

memakai ukuran laba akuntansi seperti ROCE, laba operasi dan marjin kotor. 

Ukuran ini menganggap investasi modal dalam bisnis sudah tetap dan meminta 

para manajer untuk memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan dari investasi 

modal.  

c. Manuai (harvest) 

Perusahaan yang mencapai tahap kedewasaan dalam siklus hidupnya, 

biasanya menginginkan hasil “menuai” dari investasi yang dibuat pada dua tahap 

sebelumnya. Bisnis tidak lagi membutuhkan investasi yang besar, cukup hanya 

biaya untuk pemeliharaan peralatan dan kapabilitas. Tujuan utamanya adalah 

memaksimalkan arus kas kembali ke perusahaan. Tujuan finansial keseluruhan 

untuk bisnis pada tahap menuai adalah arus kas operasi (sebelum depresiasi) dan 

penghematan berbagai kebutuhan modal kerja. 
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Kaplan dan Norton (2000) menambahkan, untuk setiap strategis 

pertumbuhan, bertahan dan menuai, ada tiga tema finansial yang dapat mendorong 

penetapan strategi bisnis, yaitu : 

1. Bauran dan pertumbuhan pendapatan  

2. Penghematan biaya/ peningkatan produktifitas 

3. Pemanfaatan aktiva/strategi investasi 

Faktor pendorong tujuan finansial untuk ketiga strategi bisnis dan ketiga 

tema finansial ini dapat dilihat pada tabel berikut, 

Tabel  2.1. Mengukur Tema Keuangan Strategis 

 Tema strategis 

Bauran dan 

Pertumbuhan 

Pendapatan 

Penghematan 

Biaya/ Peningkatan 

Produktivitas 

Pemanfaatan Aktiva 

S
tr

at
eg

i 
U

n
it

 B
is

n
is

 

P
er

tu
m

b
u
h
an

 Tingkat pertumbuhan 

penjualan segmen 

Persentase pendapatan 

produk, jasa, pelanggan 

baru 

Pendapatan/ 

pekerja 

Investasi (persentase 

penjualan) 

Riset dan pengemba 

ngan (persentase 

penjualan 

B
er

ta
h
an

 

Pangsa pelanggan dan 

sasaran 

Penjualan silang (cross 

selling) 

Persentase pendapatan 

dari aplikasi baru 

Profitabilitas lini 

pelanggan dan produk 

Biaya perusahaan 

sendiri vs. 

computer 

Tingkat 

penghematan biaya  

Beban tak langung 

(persentase 

penjualan) 

Rasio modal kerja 

(siklus kas ke kas) 

ROCE berdasarkan 

kategori aktiva kunci 

Tingkat pemanfaatan 

aktiva 

M
en

u
ai

 Profitabilitas lini 

pelanggan dan produk 

Persentase pelanggan 

yang tidak 

menguntungkan 

Biaya unit (per unit 

output, per 

transaksi) 

Pengembalian 

(payback)  

Throughput  

Sumber : Kaplan dan Norton (2000) 
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2) Perspektif pelanggan 

Dalam perspektif pelanggan Balanced scorecard, para manajer 

mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di mana unit bisnis tersebut akan 

bersaing. Ukuran utama dalam perspektif pelanggan terdiri atas kepuasan 

pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan, 

dan pangsa pasar di segemen sasaran. Selain itu, perspektif pelanggan seharusnya 

juga mencakup berbagai ukuran tertentu yang menjelaskan tentang proposisi nilai 

yang akan diberikan perusahan kepada pelanggan segemen pasar sasaran (Kaplan 

dan Norton, 2000) 

Terdapat dua kelompok pengukuran dalam perspektif pelanggan (customer 

perspective) yaitu 

1. Core Measurement Group, yang terdiri dari : 

a. Pangsa pasar (market share), mengukur seberapa besar pasar yang telah 

dicapai untuk dilayani perusahaan, dan seberapa peluang pasar yang 

masih dapat dicapai. 

b. Akuisisi pelanggan (customer acquisition), mengukur kemampuan 

perusahaan meningkatkan pelanggan per tahunnya. Pengukuran dapat 

dilakukan melalui persentase jumlah penambahan pelanggan baru yang 

diperbandingkan dengan jumlah pelanggan secara keseluruhan. 

c. Retensi pelanggan (customer retention), mengukur kemampuan 

perusahaan mempertahankan atau memelihara pelanggan yang telah 

ada, dilihat dari pelanggan per tahunnya. 
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d. Kepuasan pelanggan (customer satisfaction), mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Dapat diukur 

dengan survey kepuasan pelanggan secara rutin setiap bulan maupun 

tahun.  

e. Profitabilitas pelanggan (customer profitability), mengukur kemampuan 

layanan kepada customer atau segmen pasar tertentu dalam 

menghasilkan laba. 

2. Customer Value Propotion 

Customer Value Propotion merupakan sebuah konsep penting dalam 

memahami faktor pendorong pengukuran utama kepuasan pelanggan, retensi 

pelanggan, akuisisi pelanggan, pangsa pasar, dan profitabilitas pelanggan. 

Menurut Kaplan dan Norton ada beberapa atribut tentang customer value 

proposition, diantaranya yaitu: 

a. Atribut produk/jasa, meliputi fungsi produk dan jasa, harga, dan mutu. 

b. Atribut yang berhubungan dengan customer, yang meliputi dimensi 

waktu tanggap dan penyerahan serta bagaimana perasaan customer 

setelah membeli produk/jasa dari perusahaan yang bersangkutan. 

c. Atribut citra dan reputasi, yang meliputi faktor-faktor yang tidak 

berwujud yang membuat customer tertarik pada perusahaan. 

Dalam entitas bisnis berbentuk koperasi, perspektif anggota dianggap lebih 

tepat, bukan untuk menggantikan perspektif pelanggan namun lebih merupakan 

perluasan dari perspektif pelanggan. Karena dalam usaha berbentuk koperasi 
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anggota merupakan pemilik sekaligus sebagai pelanggan, sehingga ukuran-ukuran 

yang digunakan untuk menilai kinerja seharusnya menggambarkan kinerja dari 

sudut pandang anggota tersebut (Ikhsan, 2009). Kepuasan pelanggan dalam hal ini 

kepuasan anggota yang dirasakan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan 

koperasi merupakan nilai koperasi.  

3) Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif ketiga dalam Balanced Scorecard yaitu perspektif proses bisnis 

internal. Dalam perspektif ini, proses bisnis apakah yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan finansial dan kepuasan pelanggan perusahaan. Terdapat tiga hal 

utama dalam perspektif ini yang menjadi perhatian perusahaan, yaitu: inovasi, 

operasi dan pelayanan purna jual. Dalam proses inovasi, perusahaan perlu untuk 

mengetahui kebutuhan dari pelanggan, untuk kemudian menciptakan produk dan 

jasa yang diperlukan. Proses inovasi dapat diukur dengan banyaknya produk baru 

yang dihasilkan perusahaan, waktu penyerahan produk ke pasar, perkembangan 

produk yang diminati pelanggan, dan lainnya. Proses operasi merupakan proses 

untuk membuat dan menyampaikan produk atau jasa. Dapat diukur dengan 

peningkatan kualitas produk, waktu proses produksi yang lebih pendek, dan 

pengukuran efisiensi biaya proses produksi. Sedangkan proses pelayanan purna 

jual merupakan jasa pelayanan pada pelanggan setelah penjualan barang atau jasa 

dilakukan. Dapat diukur dengan pemberian pelayanan yang memudahkan seperti 

pembukaan kantor pelayanan yang lebih dekat dengan pelanggan. 
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Sumber : Kaplan dan Norton (2000) 

Gambar 2.4 Perspektif Rantai Nilai Proses Bisnis Internal 

4) Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan  

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mendorong dan memotivasi 

perusahaan untuk mencapai hasil yang baik. Perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan bertujuan menyediakan infrastruktur untuk mencapai tujuan dari 

ketiga perspektif sebelumnya dan merupakan pendorong untuk mencapai hasil 

yang baik sekaligus mendorong perusahaan menjadi pembelajaran organisasi dan 

memicu pertumbuhannya. 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi bersumber dari tiga 

prinsip: people, system dan organizational procedure. Hasil dari pengukuran 

ketiga perspektif sebelumnya, biasanya menunjukkan kesenjangan yang besar 

antara kemampuan orang, sistem dan prosedur yang ada saat ini dengan yang 

dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Untuk memperkecil 
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kesenjangan ini, perusahaan harus  melakukan investasi ke dalam ketiga faktor 

tersebut untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan jangka panjang. 

Terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan (Hansen dan Mowen, 2004), yaitu : 

1. Kemampuan pekerja (employee capabilities) 

Untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan oleh pekerja ada tiga 

pengukuran atas pekerja yang disebut pengukuran pekerja inti, yaitu: 

a. Kepuasan pegawai (employee satisfaction), tujuannya menyatakan 

bahwa moral pekerja dan kepuasan kerja keseluruhan saat ini dipandang 

sangat penting oleh sebagian besar perusahaan. Kepuasan kerja diukur 

dengan survey tahunan, atau survey rutin di mana persentase tertentu 

dari para pekerja secara acak di survey setiap bulan.  

b. Retensi pegawai ( employee retention), kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan selama mungkin para pekerja yang diminati 

perusahaan. dapat diukur dengan persentase keluarnya pekerja yang 

memegang jabatan kunci. 

c. Produktivitas pegawai (employee productivity), merupakan suatu 

ukuran hasil, dampak keseluruhan usaha peningkatan moral dan 

keahlian pekerja, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. 

Ukuran produktivitas yang paling sederhana adalah pendapatan per 

pekerja. 
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2. Motivasi, pemberdayaan dan penyertaan (motivation, empowerment and 

aligment).  

Dalam pencapaian tujuan perusahaan, kinerja tidak hanya diukur dari 

keahlian pegawai yang diperlukan, namun juga menilai motivasi dan 

inisiatif pegawai untuk menggunakan keahlian tersebut secara efektif. 

Motivasi pegawai dapat berasal dari perhatian perusahaan terhadap pegawai 

seperti mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang akan 

meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri dari pegawai. 

3. Kemampuan sistem informasi 

Peningkatan kemampuan sistem informasi berarti memberikan informasi 

yang lebih akurat dan tepat waktu pada pegawai sehingga mereka dapat 

memperbaiki proses dan secara efektif melaksanakan proses baru. 

2.2.4. Hubungan Sebab-Akibat dalam Balanced scorecard  

Sistem pengukuran suatu perusahaan menurut Kaplan dan Norton (2000) 

harus memuat hubungan yang ada di antara berbagai tujuan perusahaan (dan 

ukuran) dalam berbagai perspektif eksplisit, sehingga dapat dikelola dan 

divalidasi. Rantai sebab-akibat harus meliputi keempat perspektif Balanced 

scorecard. Karena Balanced scorecard yang baik harus menjelaskan strategi 

bisnis yang baik pula, maka Balanced scorecard harus mengindentifikasi dan 

menyatakan dengan eksplisit tahapan hipotesis mengenai hubungan sebab akibat 

atara berbagai ukuran hasil dan faktor pendukungnya. Setiap ukuran yang dipilih 

untuk disertakan dalam Balanced scorecard harus merupakan unsur dalam sebuah 
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rantai hubungan sebab akibat yang mengkomunikasikan arti strategi unit bisnis 

kepada seluruh perusahaan/organisasi.  

Contoh rantai sebab-akibat dalam Balanced scorecard tercermin dari gambar 

berikut, 

 

Sumber : Kaplan dan Norton (2000) 

Gambar 2.5 Hubungan Keempat Perspektif dengan Balanced Scorecard 

2.2.5. Keunggulan Balanced Scorecard 

Penggunaan Balanced scorecard oleh perusahaan, memungkinkan diukurnya 

kinerja perusahaan secara: 

1. Komprehensif  

Balanced scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan 

strategik, dari sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas ke 

tiga perspektif yang lain: customer, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan 
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pertumbuhan. Kinerja keuangan yang dihasilkan dari perspektif customer, proses, 

serta pembelajaran dan pertumbuhan tersebut merupakan kinerja keuangan yang 

sesungguhnya, sehingga kinerja keuangan yang demikian akan berlipatganda dan 

berjangka panjang. Kekomprehensifan sasaran strategik dalam empat perspektif, 

membuat pengukuran kinerja perusahaan juga dilakukan secara komprehensif 

mencakup empat perspektif tersebut. 

2. Koheren  

Balanced scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab 

akibat (causal relationship) di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan 

dalam perencaaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam 

perspektif nonkeuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran 

keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kokoherenan sasaran 

strategik yang dihasilkan dalam sistem perencaaan strategik memotivasi personel 

untuk bertanggung jawab dalam mencari inisiatif strategik yang bermanfaat untuk 

menghasilkan kinerja keuangan. 

3. Berimbang  

Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan 

strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. 

Gambar berikut memperlihatkan garis keseimbangan yang perlu diusahakan 

dalam menetapkan sasaran strategik keempat perspektif, 
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Sumber : Mulyadi (2001) 

Gambar 2.6. Keseimbangan Sasaran Strategik yang ditetapkan dalam 

Perencanaan Strategik 

4. Terukur  

Sasaran strategis yang sulit diukur seperti pada perspektif pelanggan, proses 

bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan dengan menggunakan 

Balanced scorecard dapat dikelola sehingga dapat diwujudkan. Pengukuran 

dilakukan dengan mengkuantitatifkan kinerja yang sulit diukur seperti kepuasan 

anggota menjadi bisa diukur menggunakan survey kepuasan anggota. 

Dengan Balanced Scorecard, kinerja perusahaan diukur secara seimbang 

antara pemusatan ke dalam (internal focus) dan pemusatan keluar (external focus), 

serta keseimbangan antara pemusatan ke proses (process centric) dan pemusatan 
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ke orang (people centric). Dengan keseimbangan sasaran strategis, maka kinerja 

perusahaan dapat diukur secara seimbang meliputi empat perspektif, yaitu 

perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 2000). 

2.3. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai Balanced Scorecard yang relevan dengan 

penelitian ini antara lain, penelitian oleh Ikhsan (2009) yang melakukan 

penelitian pengukuran kinerja pada KPRI di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini 

antara lain perbaikan terhadap kegiatan manajemen yang difokuskan pada 

indikator hasil dan indikator proses. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KPRI 

perlu melakukan perbaikan perspektif customer yang memiliki gap sebesar 14% 

antara indikator lagging dan leading- nya. Dan perspektif proses bisnis internal 

serta pembelajaran dan pertumbuhan dengan gap sebesar 10%. 

Penelitian oleh Setyarini, Hubeis, dan Kadarisman (2010), mengenai 

penerapan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja Lembaga Keuangan 

Mikro Swamitra Mina dengan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja perspektif keuangan yang diukur dengan rasio RKO, 

RKK, ROA, dan rasio tunggakan dinilai baik. Kinerja perspektif pelanggan sudah 

baik, LKM dinilai sudah mampu memuaskan para nasabahnya dengan indeks 

rataan kepuasan nasabah 3,5. Hasil analisis perspektif proses bisnis internal 

menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kredit telah memenuhi waktu standar. 

Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan LKM telah 
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memperhatikan peningkatan kapasitas SDM dengan mengikutsertakan dalam 

pelatihan-pelatihan.  

Umam (2010), juga melakukan penelitian mengenai penerapan Balanced 

Scorecard dalam skripsinya pada BMT Bina Insan Mandiri, Gondangrejo. 

Penilaian dilakukan dengan sistem peringkat, yang menghasilkan kinerja yaitu 

perspektif keuangan yang diukur degnan kenaikan asset, keuntungan, 

optimalisasi asset, dan pembiayaan menunjukkan kinerja yang cukup. Perspektif 

pelanggan yang diukur dengan retensi, akuisisi, dan kepuasan pelanggan yang 

diukur olieh jumlah keluhan, menunjukkan kinerja yang cukup. Kinerja 

perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

dinilai baik. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Putrayasa (2011) tentang pengukuran 

kinerja dengan Balanced scorecard pada Koperasi Mertha Yasa, di Bali. Tujuan 

penelitian ini antara lain untuk mengetahui kinerja koperasi jika diukur dengan 

metode Balanced scorecard tahun 2008-2009. Berdasarkan penelitian tersebut 

diketahui bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan pada tahun 

2008 dan 2009 maisng-masing yaitu current ratio 153% dan 157%, cash ratio 6,6 

dan 8,8%, total hutang terhadap ekuitas sebesar 2,37% dan 2,21%, hutang jangka 

panjang terhadap ekuitas 0,18% dan 0,18%, net profit margin  40% dan 35%, 

operating ratio 61% dan 66%, ROA 8,69% dan 7,79%, pertumbuhan pendapatan 

35% dan 21%, pertumbuhan SHU bersih 32% dan 8%, dan pertumbuhan biaya 

operasi 34% dan 31%. Kinerja Perspektif pelanggan yang diukur dengan survey 

kepuasan pelanggan dinyatakan puas, untuk perspektif proses binis internal yang 
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diukur dari proses inovasi menunjukan telah terjadi hubungan kemitraan yang 

lancar. Serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan 

tingkat produktivitas dan retensi karyawan menunjukan hasil yang baik. Hasil 

penilaian kinerja pada Koperasi Mertha Yasa dengan metode Balanced Scorecard 

berjalan dengan baik. 

Penelitian lainnya mengenai implementasi Balanced Scorecard yaitu 

dilakukan oleh Gustika (2011), dalam skripsinya yang meneliti pada PT Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) Tbk Cabang Serang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa skor BSC yang dihasilkan sebesar 64,7 persen. Skor tersebut diperoleh 

dari perbandingan jumlah sasaran strategis yang berhasil dengan total sasaran 

strategis. Skor menunjukkan bahwa kinerja PT BMI Tbk Cabang Serang dalam  

kategori baik. Namun masih ada indikator kinerja yang belum optimal pada 

masing-masing persepktif terutama pada persepektif bisnis internal serta 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Penelitian lain mengenai implementasi Balanced scorecard dalam 

pengukuran kinerja koperasi dilakukan oleh Sisdiyantoro (2012) dalam  

thesisnya, yang meneliti penerapan Balanced scorecard sebagai penilaian kinerja 

manajemen pada Koperasi syariah BMT Matahari di Tulungagung. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa perspektif keuangan yang diukur dengan ROA, 

ROE, SHU, dan likuiditas menunjukkan hasil yang cukup baik. Perspektif 

anggota menunjukan kepuasan anggota cukup baik sebesar 71,4%. Perspektif 

bisnis internal yang diukur dari produk unggulan dinilai cukup baik. Sedangkan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan kepuasan karyawan 
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terhadap keselurhan pengembangan SDM (77.0%) dan pengembangan teknologi 

informasi cukup baik. 

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian oleh Trihastutii (2012) 

yang menganalisis kinerja RSUD Tugurejo Semarang pada tahun 2009 dan 2010. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perspektif keuangan yang diukur 

dengan rasio ekonomi, efisiensi dan rasio efektivitas dinilai kurang baik karena 

masih adanya keborosan dalam penggunaan anggaran. Sedangkan kinerja 

perspektif pelanggan yang diukur dengan kepuasan pasien, profitabilitas, retensi 

dan akuisisi pasien dinilai cukup baik. Kinerja perspektif proses bisnis internal 

serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan secara keseluruhan sudah cukup 

baik. 

Sukma dan Krusnadewi (2013) mengukur kinerja pada Bank Utama di Bali 

dengan Balanced Scorecard. Hasil pengukuran menunjukkan aspek non 

keuangan yakni kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, proses bisnis 

internal, serta kinerja dari perspektif pelanggan memperoleh hasil yang baik, 

sehingga memicu kinerja perspektif keuangan yang juga meningkat setiap 

tahunnya. 

2.4. Kerangka Berfikir  

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen merupakan salah satu 

jenis koperasi syariah yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tujuan 

koperasi pada umumnya yaitu mensejahterakan anggotanya. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, maka sangat penting bagi koperasi untuk mengetahui bagaimana 
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kinerjanya dengan melakukan pengukuran kinerja dalam waktu tertentu sehingga 

dapat diketahui tingkat kemajuan koperasi. Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja secara komprehensif serta menyeimbangkan 

hasil keuangan dan non-keuangan adalah Balanced scorecard sebagai suatu 

pengukuran kinerja. 

Untuk lebih jelasnya, sistem pengukuran kinerja menggunakan metode 

Balanced scorecard pada koperasi dapat dilihat melalui skema berikut: 
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Gambar 2.7. Kerangka Berfikir 

Sumber : dikembangkan untuk penelitian
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

menganalisis dan mengenal secara lebih mendalam terkait dengan objek tertentu, 

dengan maksud untuk mengembangkan objek tersebut untuk menjadi lebih baik 

(Wahyudin,2015). Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono,2010). Peneliti 

mencoba manganalisis dan mendiskripsikan kinerja koperasi menggunakan 

metode Balanced scorecard dengan empat perspektif.  

Desain penelitian dalam penelitian ini meliputi objek penelitian, variabel 

penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data yang menggunakan 

metode Balanced Scorecard meliputi empat perspektif dalam pengukuran kinerja. 

3.2. Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan badan usaha Koperasi dengan prinsip syariah, 

yaitu Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen sebagai objek penelitian, 

karena dalam pengukuran kinerjanya belum menerapkan Balanced Scorecard. 

Koperasi syariah ini merupakan salah satu jenis koperasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tidak hanya mencapai keuntungan 
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secara keuangan semata. Dalam badan usaha berbentuk koperasi, anggota 

koperasi merupakan pemilik dan pengguna jasa (pelanggan), sebab itu diperlukan 

pengukuran kinerja yang tepat untuk diterapkan pada koperasi agar dapat menilai 

kinerja apakah koperasi sudah sesuai dengan yang diharapkan anggotanya.  

Perincian mengenai objek penelitian yaitu Koperasi Syariah Umat Sejahtera 

Mulia Kebumen dijelaskan sebagai berikut: 

3.2.1. Gambaran Umum Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia merupakan lembaga keuangan 

mikro dengan prinsip syariah yang memiliki dua fungsi utama, yang pertama 

berfungsi sebagai lembaga yang menjadi mediator antara pemilik dana dan 

pengguna dana yang sebagian besar pengusaha kecil dan masyarakat kecil yang 

berorientasi bisnis, serta sebagai lembaga yang menjadi mediator antara wajib 

Zakat (muzzaki) dan pihak yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang 

berorientasi sosial. Sehingga Koperasi Syairah ini memiliki dua fungsi yaitu 

Baitul Maal yang berorientasi sosial dan Baitul Tanwil yang berorientasi bisnis.  

Berkantor pusat di Jl. Raya Alian Timur RT 02/ R W 03 Ds. Surotrunan 

Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

didirikan dengan nama BMT Umat Sejahtera pada tanggal 5 Juli 2005 dengan 

badan hukum No. BH 518.08/04/BH/2005, kemudian mengalami perubahan dari 

KSU menjadi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) pada tanggal 15 Agustus 

2011 dengan badan hukum No. 518.a/BH/PAD/XIV.12/VII/2011. Legalitas 
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Koperasi Syariah sebagai lembaga usaha dibuktikan dengan SIUP yang dimiliki 

koperasi dengan nomor  06.0100.503.595/PK/P1/2013. 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia telah mengalami perkembangan 

yang baik dengan pembukaan cabang di beberapa daerah di lain kecamatan di 

Kebumen, antara lain Cabang Poncowarno, Cabang Buluspesantren, Cabang 

Karangsambung, dan Kantor Cabang Kebumen Kota. Selain itu, untuk menjaga 

keberlangsungan usaha, koperasi syariah ini telah menyelenggarakan rapat 

sejumlah 139 rapat sampai dengan tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Jumlah Rapat yang dilakukan sampai dengan tahun 2015 

Jenis Rapat Jumlah 

Rapat Anggota 2 

Rapat Pengurus 30 

Rapat Pengelola 35 

Rapat Manajemen 60 

Rapat Pengurus, DPS, Manajemen 12 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

3.2.2. Visi Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

Visi Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen sebagai Koperasi 

simpan pinjam dan pembiayaan Syariah adalah: “Menjadi koperasi yang terunggul 

dan terdepan dalam mensejahterakan umat dengan ekonomi syariah di wilayah 

Kabupaten Kebumen pada tahun 2020” 

Terunggul : Finansial terbesar dan efisien 

Terdepan : SDM yang berkarakter dan professional, 

pelayanan prima, serta Sistem yang handal 
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Mensejahterakan  : Sejahtera lahir dan batin berdasarkan MKU 

3.2.3. Misi Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen  

Kemudian, Misi Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen yaitu: 

1. Memberikan palayanan “CERMAT” (cepat, ramah, amanah, dan tepat) 

2. Mempunyai sitem “UMAT” (terUji, Manajerial, Akurat, Tepat dan 

berbasis IT) 

3. Membentuk SDI (Sumber daya insane) yang “SEJAHTERA” (Sidiq, 

berkelanjutan, akhlak mulia, tangguh, kompeten, profesional) 

4. Mewujudkan rasio keuangan yang sehat dari segala aspek: asset, dana 

pihak ketiga, modal, pembiayaan, simpanan anggota, dan SHU. 

5. Menjadi roll model (percontohan) pengembangan model bisnis 

komunitas dalam skala regional (kabupaten). 

6. Mempunyai tanggungjawab dan kepedulian sosial untuk melayani 

pengusaha kecil dan mikro (usaha tani, masyarakat miskin), menuju 

masyarakat produktif dan keluarga utama. 

7. Mewujudkan pelaksanaan operasional sesuai panduan dewan syariah 

nasional 

8. Membangun saran prasarana dan infrastruktur/ jaringan yang luas dan 

modern. 
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3.2.4. Tujuan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen  

Tujuan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen Tahun 2015 yaitu: 

1. Terwujudnya koperasi yang cermat dalam pelayanan, sejahtera sumber 

daya insaninya dan rasio keuangan yang sehat. 

2. Terwujudnya bisnis komunitas yang bisa membangun ekonomi Usaha 

menengah dan mikro kecil serta miskin menuju masyarakat produktif, 

sejahtera, dan diridhoi Allah SWT 

3. Terwujudnya tatanan kehidupan ekonomi anggota sesuai dengan 

ketentuan syariah 

4. Terwujudnya infrastruktur/ jaringan yang kuat, baik sarana prasarana 

fisik atau non fisik, guna memperkokoh koperasi menjadi soko guru 

perekonomian NKRI 

3.2.5. Karakter Dasar Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen  

Selain memiliki visi, misi, dan tujuan, Koperasi Syariah Umat Sejahtera 

Mulia Kebumen juga memiliki karakter dasar yang jelas tertuang dalam sifat Nabi 

dan Rasul, sehingga setiap pejuang koperasi syariah akan meneladani dan 

mengekspresikan dalam batas kemanusiaan sebagai pengikut Nabi. Nilai atau 

karakter dasar yang dimaksud adalah: 

1. Shidiq  : Menjunjung tinggi kebenaran, dengan perkataan dan 

perbuatan  

2. Amanah  : Menjunjung tinggi kejujuran, intergritas, akuntabilitas, dan 
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tanggungjawab 

3. Tabligh  : Menunjung tinggi komunikasi yang baik untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan semua pihak sehingga 

meningkatkan pemahaman dan kepercayaan 

4. Fatonah  : Menjunjung tinggi sikap dan perilaku professional dengan 

mendahulukan karakter positif , terbuka, dan terus belajar. 

3.2.6. Produk dan Jasa Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia selalu berusaha untuk 

meningkatkan kemudahan bagi anggota dan masyarakat dengan mengembangkan 

produk dan jasa keuangan, baik produk penghimpunan dana ataupun pembiyaan. 

1. Produk penghimpunan dana (simpanan) terdiri dari SIRELA (Simpanan 

Sukarela), SIMPELPRES (Simpanan Pelajar Berprestasi), SIMKA 

(Simpanan Berjangka), SIMQUR (Simpanan Qurban), SIMHAJ (Simpanan 

Haji), dan SIMAPAN (Simpanan Masa Depan).  

2. Produk dan jasa pembiayaan, dibagi menjadi tiga, yaitu pembiyaan jual beli, 

bagi hasil, dan pembiayaan sewa. Perincian pembiayaan tersebut sebagai 

berikut: 

a. Pembiayaan jual beli 

Baibitssamanajil (Jual Beli), merupakan akad pembiayaan dengan 

sistem pengadaan barang. Koperasi mendapatkan margin (keuntungan) 

yang telah disepakati dan dibayar dengan sistem angsuran dengan 

jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. 
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b. Pembiayaan bagi hasil 

Mudhorobah (modal kerja), merukapan akad pembiayaan antara dua 

pihak dimana koperasi sebagai Shohibul Maal (penyedia modal) dan 

anggota sebagai Modlorib (pengelola usaha), atas kerjasama ini 

berlaku sistem hasil dengan ketentuan nisbah sebagai kesepakatan 

kedua belah pihak. 

c. Pembiayaan sewa 

Ijaroh (jasa), merupakan akad pembiayaan dengan prisnsip sewa 

menyewa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk 

menyewa asset pribadi maupun usaha dengan pemberian ijaroh yang 

disepakati kedua belah pihak. 

3. Qordul Hasan (Kebajikan), Selain pembiayaan tersebut di atas, Koperasi 

Syariah Umat Sejahtera Mulia yang bergerak dibidang sosial juga 

penyediakan pembiayaan berupa Qordul Hasan (Kebajikan). Pembiayaan 

ini merupakan pembiyaan anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan 

pertimbangan sosial yang tidak dikenakan bagi hasil ataupun margin, 

anggotanya hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja.  

4. Produk sosial yang disediakan untuk ZISWAF, yaitu: 

a. Penghimpunan : Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf 

b. Pentasyarufan: Sembako berkah untuk jompo dan duafa, beasiswa 

study duafa berpresfasi, paket BBM (Benah Bersih Masjid), Peduli 

Ustadz & guru ngaji, aksi tanggap bencana, Lebaran ceria anak yatim, 

santunan yatim, tebar hewan kurban. 
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c. Wakaf Uang : wakaf sosial pendidikan yang merupakan wakaf 

produktif yang surplusnya akan ditujukan untuk pengembangan 

pendidikan berkualitas bagi siswa-siwi yatin & duafa, wakaf sosial 

pembangunan BMT Mart yang surplusnya akan ditujukan untuk 

masyarakat miskin yang perlu dibina dan menaikan kesejahteraan 

masyarakat, wakaf sosial mobil layanan umat yang ditujukan untuk 

angsuran pembelian mobil layanan umat yang akan dimanfaatkan 

untuk : membantu meringankan beban masyarakat yang terkenaa 

musibah sakit untuk pergi ke rumah sakit secara gratis, layanan 

tanggap bencana dan sebagainya. 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas empat perspektif variabel kinerja 

dalam Balanced Scorecard meliputi perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis 

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran kinerja dari setiap 

perspektif dalam Balanced Scorecard digunakan rumus atau pengukuran sebagai 

berikut: 

3.3.1. Variabel Kinerja Perspektif Keuangan 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen sampai tahun 2015 masih 

dalam fase tumbuh, sehingga memiliki tujuan finansial yang disesuaikan dengan 

penilaian kesehatan koperasi yaitu efisiensi biaya operasional, peningkatan asset, 

penerimaan, peningkatan produk yaitu pembiayaan, peningkatan laba operasi 

yang tercermin dalam SHU, dengan tetap menjaga likuiditas koperasi yang 



 

43 
 

 
 

tercermin dalam rasio NPF.  Berdasarkan hal tersebut, tolak ukur yang digunakan 

untuk menilai kinerja koperasi dari perspektif keuangan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Efisiensi biaya operasional digunakan untuk mengetahui efisiensi biaya 

yang dilakukan koperasi. Efisiensi biaya menunjukkan bahwa koperasi 

telah mampu menekan biaya operasional yang dapat meningkatkan laba 

atau sisa hasil usaha. Rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi biaya 

yaitu rasio BOPO, yang merupakan perbandingan antara total biaya 

operasional dengan pendapatan. Efisiensi biaya dikatakan baik bila rasio 

BOPO sesuai dengan target kinerja ataupun dari periode ke periode 

berikutnya rasio BOPO mengalami trend penurunan. Dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

BOPO = 
                       

          
       

2. Peningkatan asset, merupakan kemampuan koperasi dalam meningkatkan 

kekayaan yang dimiliki. Peningkatan asset menunjukkan peningkatan 

investasi modal koperasi pada kekayaan yang dimiliki untuk 

perkembangan koperasi. Dikatakan baik bila kinerja asset mencapai target 

pertumbuhan yang ditentukan ataupun dari tahun ke tahun mengalami 

trend kenaikan. Peningkatan Asset dihitung dengan menjadikan tahun 

sebelumnya menjadi tahun dasar dibandingkan dengan tahun berjalan. 

Peningkatan asset = 
                          

                
       

3. Peningkatan Penerimaan, merupakan kemampuan koperasi dalam 

menghimpun modal yang digunakan untuk membiayai usahanya. Modal 
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dalam hal ini berasal dari dana pihak ketiga, yaitu dana yang dihimpun 

dari masyarakat bukan bank. Dana pihak ketiga dalam koperasi yaitu 

simpanan lancar dan simpanan berjangka dari anggota koperasi. 

Peningkatan penerimaan dikatakan baik bila kinerja tahun berjalan sesuai 

target yang ditentukan ataupun mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Peningkatan penerimaan  =  
                              

                          
       

4. Peningkatan pembiayaan, merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan koperasi dalam mempertahankan dan 

meningkatkan pembiayaannya. Peningkatan pembiayaan menunjukkan 

semakin banyak anggota koperasi maupun masyarakat yang terlayani. 

Rasio peningkatan pembiayaan dikatakan baik jika dari periode ke periode 

berikutnya mengalami trend yang naik, atau telah memenuhi target yang 

telah ditentukan. 

Peningkatan pembiayaan = 
                          

                     
      

5. Pertumbuhan SHU. Pertumbuhan SHU koperasi mengindikasikan 

peningkatan pendapatan anggotanya. Sisa hasil usaha didapat dari 

pendapatan dikurangi dengan beban biaya operasional. Apabila terjadi 

peningkatan pendapatan dan semakin efisien biaya dalam operasional 

koperasi, maka sisa hasil usaha akan semakin meningkat, dan 

kesejahteraan anggotapun semakin meningkat. Rasio ini dikatakan baik 

bila dari periode ke periode berikutnya mengalami kenaikan. 
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Peningkatan SHU =
                   

              
      

6. Penurunan NPF (Noan Performing Financing), rasio ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan koperasi dalam mengelola piutang yang dimiliki. 

Semakin kecil rasio menunjukkan koperasi semakin baik dalam 

pengelolaan piutangnya. Rasio NPF membandingkan jumlah piutang tak 

tertagih dengan total piutang tahun berjalan. NPF dikatakan aman apabila 

kurang dari 5% (menurut menteri koperasi) dan dapat dikatakan baik jika 

mencapai target maupun mengalami tren penurunan. Dirumuskan sebagai 

berikut: 

NPF = 
                          

             
      

Penurunan NPF=
                  

              
      

3.3.2. Variabel Kinerja Perspektif Pelanggan/ Anggota 

Pelanggan pada koperasi merupakan anggota koperasi dan masyarakat sekitar 

koperasi. Tolak ukur untuk perspektif pelanggan/anggota yaitu  

1. Kepuasan anggota, merupakan kemampuan koperasi dalam memenuhi 

kebutuhan anggota, dan kepuasan anggota terkait pelayanan yang 

diberikan, sehingga dalam penelitian ini kepuasan anggota merupakan 

kepuasan yang dirasakan anggota terhadap seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh koperasi, merupakan nilai koperasi (Astuti, 2012). 

Kepuasan anggota dalam penelitian menggunakan tingkat keluhan anggota 

terhadap koperasi. Kepuasan anggota dikatakan baik jika jumlah keluhan 

yang diterima koperasi sesuai dengan target keluhan, atau keluhan 
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mengalami penurunan dari tahun ke tahun (Umam, 2010). Dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Persentase keluhan  = 
              

             
      

2. Retensi anggota, merupakan kemampuan koperasi dalam mempertahankan 

hubungan  anggotanya. Diukur dengan membandingkan jumlah anggota 

tetap dengan jumlah anggota seluruhnya. Semakin besar retensi anggota, 

maka koperasi dianggap mampu mempertahankan anggota. Pengukuran 

retensi anggota yaitu: 

Persentase retensi= 
                    

             
      

3. Akuisisi anggota (pelanggan), merupakan kemampuan koperasi dalam 

memperoleh anggota baru. Jumlah anggota yang meningkat menunjukkan 

koperasi telah mampu memperoleh anggota baru. Akuisisi anggota dapat 

dikatakan berhasil apabila memenuhi target yang telah ditentukan 

sebelumnya maupun jumlah anggota terus meningkat setiap tahunnya. 

Pengukuran akuisisi anggota yaitu: 

Persentase akuisisi = 
                   

                         
      

3.3.3. Variabel Kinerja Perspektif Proses Bisnis Internal 

Perspektif proses bisnis internal terdiri dari tiga proses yaitu inovasi, operasi dan 

pelayanan purna jual. Untuk mengukur perspektif proses bisnis internal digunakan 

tolak ukur sebagai berikut : 

1. Perkembangan produk unggulan, merupakan perkembangan produk yang 

banyak diminati oleh anggota. Tolak ukur kinerja ini merupakan proses 
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inovasi yang dilakukan koperasi. Semakin tinggi rasio menunjukkan 

semakin banyak produk unggulan digunakan oleh anggota. Rumus untuk 

pengukuran produk unggulan yaitu: 

Perkembangan produk unggulan=  
                              

                          
      

2. Aktiva produktif, merupakan kekayaan koperasi yang mendatangkan 

penghasilan. Aktiva produktif termasuk dalam proses operasi yang mana 

menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola investasi asset dalam 

bentuk produk pembiayaan. Aktiva produktif diukur dengan 

membandingkan jumlah pinjaman yang diberikan dibagi aktiva, atau 

Aktiva produktif= 
          

            
       

3. Peningkatan sarana prasarana, merupakan kemampuan koperasi dalam 

meningkatkan pelayanan dengan memudahkan pemberian pelayanan 

kepada anggota dan masyarakat. Dalam memudahkan pemberian 

pelayanan ini, koperasi dapat membuka kantor cabang maupun kantor kas 

baru yang semakin dekat dengan masyarakat dan memudahkan anggota 

untuk bergabung dengan koperasi. Peningkatan layanan dikatakan berhasil 

apabila dapat memenuhi target yang ditentukan serta mengalami 

peningkatan setiap tahunnya.  

3.3.4. Variabel Kinerja Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan 

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan yaitu: 
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1. Peningkatan kualitas dan kompetensi karyawan, merupakan segala bentuk 

pendidikan, pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Pengukuran dilakukan dengan frekuensi pelatihan dan jumah 

karyawan yang mengikuti pelatihan, yaitu: 

Rasio karyawan yang ikut pelatihan= 
                            

               
      

2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas. 

Peningkatan kehandalan teknologi ditandai dengan peningkatan fasilitas 

teknologi dan informasi yang tersedia pada koperasi, dalam hal ini 

peningkatan terlihat dengan tersedianya sistem yang terkomputerisasi 

dalam melayani anggota. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 

data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data kuantitatif dalam penelitian ini 

adalah informasi laporan keuangan, data karyawan dan data anggota Koperasi 

Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen. 

3.4.2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Data 

sekunder menurut Wahyudin (2015) merupakan data yang bersumber bukan dari 

sumber data secara langsung, melainkan melalui perantara atau media, misalnya 

dalam arsip atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
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berasal dari buku, jurnal dan data keuangan dari objek penelitian. Data primer 

dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan bobot kinerja dalam Balanced 

Scorecard.  

3.5.  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumerntasi 

dan survey untuk memenuhi dan menyempurnakan kebutunan data untuk 

pembahasan. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengambil data dari catatan/arsip dan laporan yang ada di perusahaan. 

Dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan Koperasi Syariah 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen. Metode survey menggunakan kuesioner 

digunakan untuk menentukan bobot kinerja yang disebar kepada manajer 

koperasi. 

3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

deskriptif kuantitatif menggunakan Balanced scorecard untuk mengukur kinerja 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam analisis data yaitu penjabaran visi, misi, strategi dan tujuan 

perusahaan ke dalam empat perspektif Balanced Scorecard dalam bentuk sasaran 

strategik, ukuran hasil, dan ukuran pemacu kinerja. Langkah selanjutnya yaitu 

pembobotan setiap perspektif, sasaran strategis, dan ukuran hasil. Kemudian 

mengukur kinerja masing-masing perspektif Balanced Scorecard. Langkah 

terakhir dalam pengukuran kinerja ini yaitu menjumlahkan total skor BSC, 
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kemudian menentukan apakah kinerja koperasi berdasarkan Balanced Scorecard 

sudah baik atau belum. 

3.6.1. Menjabarkan visi, misi, strategi, dan tujuan koperasi ke dalam 

sasaran strategis dan ukuran hasil pencapaian kinerja, serta target 

kinerja. 

Menjabarkan visi, misi, strategi dan tujuan koperasi ke dalam empat 

perspektif Balanced scorecard, yaitu: perspektif keuangan, pelanggan, proses 

bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian diterjemahkan dalam 

bentuk kriteria keseimbangan dengan menentukan sasaran strategik, ukuran hasil, 

ukuran pemacu kinerja, serta penentuan target kinerja. 

Tabel 3.2. Penjabaran Strategi Kedalam Empat Perspektif BSC 

Sasaran strategi 

Ukuran 

Hasil (lag 

indicator) 

Pemicu kerja 

(lead indicator) 

Perspektif Keuangan   

Perspektif Pelanggan   

Perspektif Proses Bisnis 

Interal 

  

Perspektif Pembelajaran 

dan pertumbuhan 

  

Sumber: Kaplan dan Norton (2000) 

1. Penentuan sasaran strategis Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen  

Sebelum pengukuran kinerja dilakukan, terlebih dahulu ditentukan sasaran 

strategis koperasi dan ukuran kinerja pencapaian pada setiap perspektif Balanced 

Scorecard yang mengacu pada visi dan misi yang ditetapkan oleh Koperasi 
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Syariah Umat Sejahtera Mulia. Pembahasan lebih lanjut mengenai penetapan 

sasaran strategis tersebut sebagai berikut: 

a. Sasaran Strategis Perspektif Keuangan 

Kegiatan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen meliputi 

penghimpunan dana dan pembiayaan serta pelayanan jasa bagi nasabah/ anggota. 

Oleh karena itu sasaran strategis dalam perspektif keuangan ditentukan 

berdasarkan visi, misi dan tujuan koperasi yang disejajarkan dengan standar 

penilaian kesehatan bagi lembaga keuangan mikro menurut menteri 

perkoperasian, yaitu efisiensi biaya operasional, peningkatan asset, peningkatan 

penerimaan, peningkatan pembiayaan, peningkatan SHU, dan penurunan NPF.  

b. Sasaran Strategis Perspektif Pelanggan 

Pelanggan dalam koperasi tidak lain merupakan anggota koperasi dan 

masyarakat sekitar koperasi. Pelanggan dalam hal ini anggota merupakan hal yang 

penting bagi koperasi, karena tanpa anggota, koperasi tidak dapat beroperasi. 

Sejalan dengan visi Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen, maka 

kebutuhan anggota harus menjadi perhatian koperasi. Sebab itu, sasaran strategis 

perspektif pelanggan meliputi kepuasan anggota, retensi anggota dan akuisisi 

anggota. Akuisisi anggota merupakan kemampuan koperasi dalam memperoleh 

anggota baru. Sedangkan retensi anggota merupakan kemampuan koperasi dalam 

mempertahankan hubungan dengan anggota, yang menandakan bahwa anggota 

koperasi memiliki loyalitas terhadap koperasi. 
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c. Sasaran Strategis Perspektif Proses Bisnis Internal 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen yang termasuk dalam usaha 

jasa, proses inovasi, operasi, dan layanan purna jual dapat diukur dengan fasilitas 

yang diberikan dalam memberi kemudahan pada pelanggan atau anggota 

(Sisdiyantoro, 2012). Sasaran strategis koperasi untuk proses bisnis internal terdiri 

atas pengembangan produk unggulan, aktiva produktif dan peningkatan sarana 

prasarana koperasi. Dengan sasaran strategis tersebut diharapkan akan mampu 

mempertahankan anggota serta meningkatkan anggota baru yang bergabung 

dengan koperasi. 

d. Sasaran Strategis Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan 

Dalam pembelajaran dan pertumbuhan koperasi, yang menjadi faktor penting 

keberhasilan koperasi yaitu sumber daya manusia. Karyawan sebagai sumber daya 

manusia koperasi memiliki peranan penting baik secara perorangan ataupun 

kelompok, juga merupakan salah satu penggerak utama atas kelancaran jalannya 

kegiatan usaha, bahkan maju mundurnya suatu usaha ditentukan oleh keberadaan 

sumber daya manusianya. Oleh karena itu setiap perusahaan perlu memperhatikan 

dan mengatur keberadaan karyawannya sebagai usaha meningkatkan kinerja yang 

baik (Ghoniyah & Masurip, 2011). Sasaran strategis pada perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan yaitu peningkatan kualitas dan kompetensi karyawan, dan 

peningkatan infrastruktur berupa kehandalan teknologi informasi untuk 

mempermudah pelayanan. Dengan peningkatan kualitas dan kompetensi 

karyawan, serta peningkatan teknologi yang memudahkan pelayanan, diharapkan 
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semakin banyak pelanggan yang dapat dilayani dengan baik, sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan kepuasan anggota, serta meningkatkan jumlah 

anggota koperasi. 

2. Penentuan ukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Koperasi 

Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

Setelah sasaran strategi ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, 

kemudian perlu ditetapkan ukuran hasil pencapainnya. Terdapat dua ukuran 

pencapaian untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis koperasi, yaitu ukuran 

hasil sebagai lag indicators, dan ukuran pendorong/pemacu kerja sebagai lead 

indicators.  

Penentuan ukuran hasil pada pengukuran kinerja koperasi harus sejalan 

dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada setiap perspektif sehingga 

ukuran hasil tersebut dapat mengukur sejauh mana sasaran stategis koperasi yang 

ditetapkan telah tercapai. Penjabaran lebih lanjut mengenai penentuan ukuran 

kinerja pencapaian sasaran strategis koperasi sebagai berikut : 

a. Ukuran Kinerja Perspektif Keuangan 

Ukuran hasil pencapaian sasaran strategis efisiensi biaya operasional 

ditunjukkan dengan penurunan biaya operasional. Penurunan biaya operasional 

tersebut dapat dicapai dengan efektivitas dan efisiensi proses operasi yang 

dilakukan koperasi yang tercermin pada penurunan rasio BOPO. Ukuran hasil 

kinerja untuk Sasaran strategis peningkatan asset diukur dengan pertumbuhan 

asset yang dipengaruhi oleh peningkatan potensi sumber asset. Sedangkan ukuran 
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hasil pencapaian sasaran strategis peningkatan penerimaan (permodalan) 

ditunjukan oleh pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga. Peningkatan dana pihak 

ketiga menunjukan semakin banyak dana yang berhasil koperasi dapatkan atau 

menunjukan pertumbuhan penerimaan koperasi yang dapat digunakan untuk 

tumbuh dan berkembang. 

Ukuran hasil peningkatan SHU ditunjukkan dengan meningkatnya sisa 

hasil usaha koperasi yang dipacu oleh tumbuhnya pendapatan dan semakin efisien 

biaya operasional. Ukuran hasil peningkatan pembiayaan ditunjukkan dengan 

pertumbuhan jumlah pembiyaan yang dipacu oleh bertambahnya jumlah debitur. 

Selanjutnya, ukuran hasil penurunan NPF ditunjukkan dengan menurunnya rasio 

NPF yang dipicu berkurangnya piutang bermasalah maupun piutang tak tertagih 

pada koperasi. 

b. Ukuran Kinerja Perspektif Pelanggan / Anggota 

Sasaran strategis dalam perspektif pelanggan/ anggota yaitu kepuasan 

anggota, retensi anggota dan akuisisi jumlah anggota. Ukuran hasil pencapaian 

kepuasan anggota diukur dengan penurunan keluhan yang diterima koperasi. 

Ukuran hasil pencapaian sasaran strategis retensi anggota diukur dengan tetapnya 

jumlah anggota koperasi tidak adanya anggota koperasi yang keluar. Sedangkan 

ukuran hasil pencapaian akuisisi anggota yaitu peningkatan jumlah anggota 

simpanan dan pelanggan debitur. Koperasi harus mampu meyakinkan dan 

mempromosikan kepada masyarakat tentang jati diri koperasi dengan menarik dan 

efisien, sehingga dapat meningkatkan daya tarik koperasi kepada calon anggota. 
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c. Ukuran Kinerja Perspektif Proses Bisnis Internal 

Ukuran hasil pencapaian sasaran strategis pengembangan produk unggulan 

yaitu dengan peningkatan nilai produk unggulan yang dipicu dengan peningkatan 

produk yang banyak dipakai oleh anggota. Kemudian, ukuran hasil dari sasaran 

strategis mengembangkan aktiva produktif yaitu peningkatan aktiva produktif 

yang dipicu oleh peningkatan pembiyaan yang dibandingkan dengan aktiva yang 

dimiliki koperasi. Untuk ukuran hasil pencapaian sasaran strategis peningkatan 

sarana prasarana ditunjukkan dengan pembukaan kantor cabang dan kantor kas 

baru untuk lebih memudahkan anggota dalam pelayanan. 

d. Ukuran Kinerja Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan 

Sasaran strategis pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yaitu 

peningkatan kualitas dan kompetensi karyawan, dan peningkatan infrastruktur 

berupa kehandalan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan. Tolak 

ukur keberhasilan sasaran stategis peningkatan kualitas dan kompetensi karyawan 

dapat diukur dengan frekuensi pelatihan dan jumlah karyawan yang mengikuti 

pelatihan. Pelatihan yang diberikan tersebut akan meningkatkan kualitas dan 

kompetensi karyawan. 

Ukuran hasil pencapaian sasaran strategis kehandalan teknologi dan 

informasi adalah tersedianya komputer untuk mencatat transaksi dan pelayanan 

kepada anggota. Dengan peningkatan teknologi dan informasi tersebut, 

mempermudah koperasi dalam pelayanan, serta membuat koperasi mampu untuk 

bersaing dalam lingkungan yang kompetitif saat ini.  
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Rancangan sasaran strategis, ukuran strategis setiap perspektif pada Koperasi 

Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3. Rancangan Sasaran dan Ukuran Strategis pada Koperasi Syariah 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen tahun 2015 

Sasaran strategis 

Ukuran strategis 

Ukuran hasil 

(lag indicator) 

Ukuran pendorong 

(lead indicators) 

Perspektif Keuangan 

 

1. Efisiensi biaya 

operasional 

 

 

Penurunan biaya 

operasional 

 

 

Efektivitas dan efisiensi 

proses operasi 

2. Peningkatan asset Pertumbuhan asset 

koperasi 

Peningkatan potensi 

sumber asset 

3. Peningkatan 

penerimaan (modal) 

Pertumbuhan dana pihak 

ketiga 

Peningkatan potensi dana 

anggota 

4. Peningkatan pembiyaan Pertumbuhan jumlah 

pembiayaan 

Bertambahnya jumlah 

debitur 

5. Peningkatan SHU Peningkatan sisa hasil 

usaha 

Peningkatan pendapatan  

6. Penurunan NPF Penurunan rasio NPF Berkurangnya piutang tak 

tertagih  

Perspektif pelanggan 

(anggota) 

 

1. Kepuasan anggota 

 

 

 

Peningkatan kepuasan 

anggota 

 

 

 

Menurunnya jumlah 

keluhan terhadap 

koperasi 

2. Retensi anggota Jumlah anggota tetap Berkurangnya jumlah 

anggota koperasi yang 

keluar 

3. Akuisisi anggota Peningkatan jumlah 

anggota 

Pertumbuhan rekening 

baru 

Perspektif proses bisnis 

internal 

1. Pengembangan 

produk unggulan 

 

 

Peningkatan nilai produk 

unggulan 

 

 

Semakin banyak anggota 

yang memakai produk 

koperasi 

2. Pengembangan aktiva 

produktif 

Peningkatan aktiva 

produktif 

Peningkatan pembiayaan 

dibandingkan dengan 

aktiva koperasi 
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Lanjutan tabel 3.3 

Sasaran strategis 

Ukuran strategis 

Ukuran hasil 

(lag indicator) 

Ukuran pendorong 

(lead indicators) 

3. Peningkatan sarana 

prasarana 

Peningkatan layanan dan 

sarana prasarana 

Pembukaan kantor 

cabang atau kantor kas 

Perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan 

 

1. Peningkatan kualitas 

dan kompetensi 

karyawan 

 

 

 

Frekuensi pelatihan  

 

 

 

Peningkatan jumlah 

pelatihan 

Peningkatan jumlah 

karyawan yang mengikuti 

pelatihan 

Meningkatnya jumlah 

karyawan yang pelatihan 

2. Kehandalan teknologi 

informasi 

Jumlah komputer 

meningkat 

Peningkatan fasilitas 

teknologi dan informasi 

koperasi 

 Sumber : Data sekunder diolah, 2016. 

3. Penentuan Target Kinerja setiap Sasaran Strategis Koperasi Syariah 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

Penetapan target kinerja dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan 

dalam pencapaian sasaran strategis. Target merupakan tingkatan yang ingin 

dicapai koperasi dimasa mendatang, dan dengan penentuan target, arah 

pencapaian kinerja akan semakin jelas. Penetapan target Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen didasarkan pada kesepakatan dari seluruh anggota 

stakeholder yang berkepentingan dalam proses pencapaian target. 

Penetapan target ditentukan oleh kantor pusat Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia, dengan menjadikan kinerja masa lalu sebagai pedoman untuk 

melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Penetapan 
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target Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2015 

selengkapnya sebagai berikut : 

1. Target Kinerja Perspektif Keuangan 

Penurunan biaya operasional merupakan ukuran hasil dari sasaran strategis 

efisiensi biaya operasional. Target yang ditentukan Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen untuk ukuran hasil efisiensi biaya operasional di 

dasarkan pada alokasi anggaran pengeluaran yang ditetapkan oleh Koperasi 

sejalan dengan rencana efisiensi kegiatan operasional sehingga diharapkan 

mampu menekan biaya pengeluran. Target rasio BOPO tahun 2015 sebesar 

93.06%. Target ini didasarkan pada kinerja tahun sebelumnya dengan 

membandingkan biaya operasional dengan pendapatan koperasi.  

Penentuan target sasaran strategis peningkatan asset yaitu dengan 

membandingkan kinerja tahun sebelumnya dengan target asset yang 

ditentukan koperasi. Peningkatan asset ditargetkan naik sebesar 112 persen 

dari tahun 2014.  Peningkatan penerimaan ditunjukkan pertumbuhan dari DPK 

(Dana Pihak Ketiga). Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

menetapkan pertumbuhan dana pihak ketiga berdasarkan jumlah simpanan 

lancar dan simpanan berjangka, penentuan target didasarkan pada tahun 

sebelumnya. Target pertumbuhan jumlah simpanan pada tahun 2015 sebesar 

132 persen. Kemudian penentuan target sasaran strategis peningkatan SHU 

diukur dengan jumlah SHU yang dihasilkan koperasi dibandingkan dengan 

SHU yang ditargetkan. Target peningkatan SHU Koperasi Syariah Umat 
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Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2015 sebesar 108 persen dari tahun 

sebelumnya. Sedangkan penentuan target penurunan NPF (Non Performing 

Financing) yang merupakan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari 

pembiayaan berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Target NPF 

yaitu dibawah 3,5% menurut ketentuan menteri perkoperasian, target NPF 

yang ditentukan koperasi yaitu sebesar 2.5%. 

2. Target Kinerja Perspektif Pelanggan/Anggota 

Pencapaian sasaran strategis kepuasan anggota diukur dengan penurunan 

jumlah keluhan yang diterima koperasi. Target jumlah keluhan yang diterima 

koperasi pada tahun 2015 tidak lebih dari 5% dari total anggota. Pencapain 

sasaran strategis akuisisi anggota diukur dengan ukuran hasil peningkatan 

jumlah anggota baru. Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

menargetkan jumlah anggota baru pada tahun 2015 sebesar 5% dari tahun 

sebelumnya. 

Ukuran hasil yang menunjukkan pencapaian sasaran strategis retensi 

anggota yaitu dengan berkurangnya jumlah anggota koperasi yang keluar. 

Dengan berkurang ataupun tidak adanya anggota koperasi yang keluar 

menunjukkan bahwa anggota memiliki loyalitas terhadap koperasi. Target 

retensi anggota Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen sebesar 

100%. 
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3. Target Kinerja Perspektif Proses Bisnis Internal 

Peningkatan penggunaan produk unggulan oleh anggota merupakan tolak 

ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pengembangan produk 

unggulan koperasi. Produk unggulan yang dimaksud merupakan produk yang 

banyak digunakan oleh anggota, yaitu dalam produk pembiayaan Murabahah 

dan Ijaroh. Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 2015 

menargetkan pertumbuhan produk unggulan sebesar105 persen dari tahun 

sebelumnya.  

Target yang ditentukan koperasi untuk sasaran strategis pertumbuhan 

aktiva produktif yaitu sebesar  70,20%. Sedangkan pencapaian ukuran hasil 

dari sasaran strategis peningkatan sarana prasarana, Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen menargetkan membangun 1 kantor cabang atau 1 

kantor kas setiap dua tahun, untuk mempermudah dan memperluas layanan 

kepada anggota dan masyarakat. 

4. Target Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Target Pelatihan kompetensi bagi karyawan koperasi tahun 2015 maksimal 

5 orang pertahun dari sumber daya manusia yang ada. Sedangkan pencapaian 

ukuran hasil frekuensi pelatihan untuk sasaran strategis peneingkatan kualitas 

karyawan, Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen menargetkan 

sebanyak 2 pelatihan. Target yang ditentukan koperasi untuk ukuran hasil 

pencapaian peningkatan kehandalan teknologi yaitu 12 unit komputer untuk 

mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada anggota. 
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Tabel 3.4. Target Ukuran Hasil Sasaran Strategis Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen Tahun 2015 

Sasaran strategis 

Ukuran strategis 

Target Ukuran hasil 

(lag indicator) 

Ukuran pendorong 

(lead indicators) 

Perspektif Keuangan 

 

1. Efisiensi biaya 

operasional 

 

 

 

Penurunan biaya 

operasional 

 

 

Efektivitas dan 

efisiensi proses 

operasi 

 

93,06% 

2. Peningkatan asset Pertumbuhan asset 

koperasi 

Peningkatan potensi 

sumber asset 
112% 

3. Peningkatan 

penerimaan (modal) 

Pertumbuhan dana 

pihak ketiga 

Peningkatan potensi 

dana anggota 
132% 

4. Peningkatan 

pembiyaan 

Pertumbuhan jumlah 

pembiayaan 

Bertambahnya 

jumlah debitur 
121% 

5. Peningkatan SHU Peningkatan sisa hasil 

usaha 

Peningkatan 

pendapatan  
108% 

6. Penurunan NPF Penurunan rasio NPF Berkurangnya 

piutang tak tertagih  
2,5% 

Perspektif pelanggan 

(anggota) 

 

1. Kepuasan anggota 

 

 

 

Peningkatan kepuasan 

anggota 

 

 

 

Berkurangnya 

jumlah keluhan 

anggota 

 

 

 

>5% 

2. Retensi anggota Jumlah anggota tetap Tidak ada  anggota 

koperasi yang keluar 

100% 

3. Akuisisi anggota Peningkatan jumlah 

anggota 

Pertumbuhan 

anggota baru 

5% 

Perspektif proses 

bisnis internal 

 

1. Pengembangan 

produk unggulan 

 

 

 

Peningkatan nilai 

produk unggulan 

 

 

 

Semakin banyak 

anggota yang 

memakai produk 

koperasi 

 

 

 

105% 

2. Pengembangan aktiva 

produktif 

Peningkatan aktiva 

produktif 

Peningkatan 

pembiayaan 

dibandingkan 

dengan aktiva 

koperasi 

70,2% 
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Lanjutan tabel 3.4 

Sasaran strategis 

Ukuran strategis 

Target Ukuran hasil 

(lag indicator) 

Ukuran pendorong 

(lead indicators) 

3. Peningkatan sarana 

prasarana 

Peningkatan layanan 

dan sarana prasarana 

Pembukaan kantor 

cabang dan kantor 

kas baru 

1buah 

Perspektif Pembelajaran 

dan Pertumbuhan 

 

1. Peningkatan kualitas 

dan kompetensi 

karyawan 

 

 

 

Frekuensi pelatihan  

 

 

 

Peningkatan kinerja 

karyawan 

 

 

 

2 

 Karyawan yang 

mengikuti pelatihan 

Analisis kebutuhan 

pelatihan karyawan 

 

5 

 

2. Kehandalan teknologi 

informasi 

Jumlah komputer  Peningkatan fasilitas 

teknologi dan 

informasi 

perusahaan 

 

12 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

3.6.2. Penentuan Bobot Empat Perspektif Balanced Scorecard  

Sebelum melakukan pengukuran kinerja dari setiap perspektif, terlebih dahulu 

ditentukan bobot atau tingkat kepentingan organisasi terhadap masing-masing 

perspektif, sasaran strategis, dan ukuran strategisnya. Pembobotan dilakukan 

dengan matriks perbandingan berpasangan yang dinilai berdasarkan tingkat 

kepentingannya.  

Pemberian bobot untuk masing-masing perspektif, sasaran, dan ukuran utama, 

dilakukan dengan langkah berikut : 
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a. Melakukan perbandingan antar suatu unsur (perspektif, sasaran, dan 

ukuran hasil) dengan unsur lainnya yang dapat dilihat pada tabel 3.5. 

Perbandingan dilakukan dengan memberi nilai skala 1 dan 5.  

Nilai 1 = berarti suatu unsur dianggap tidak penting dibandingkan 

unsur yang menjadi pembandingnya. 

Nilai 2 = berarti suatu unsur dianggap kurang penting dibandingkan 

unsur yang menjadi pembandingnya. 

Nilai 3 = berarti suatu unsur dianggap memiliki tingkat kepentingan 

yang sama 

Nilai 4 = berarti suatu unsur dianggap lebih penting dibandingkan 

unsur yang menjadi pembandingnya. 

Nilai 5 = berarti suatu unsur dianggap sangat penting dibandingkan 

unsur yang menjadi pembandingnya. 

Nilai yang dipertimbangkan kemudian diisikan pada sel Aij. 

Perbandingan kedua unsur yang sama tidak diberi nilai, untuk sasaran 

yang hanya memiliki suatu ukuran, maka bobot dari ukuran tersebut 

disamakan dengan bobot dari sasarannya. 

b. Memberikan nilai kebalikan dari perbandingan pada langkah sebelumnya 

untuk mengisi sel Aij misalnya nilai 2 untuk kebalikan dari nilai 4. 

c. Menjumlahkan masing-masing unsur tiap baris dan tiap kolom kemudian 

menjumlahkan hasilnya. 

d. Melakukan perhitungan bobot untuk masing-masing unsur dengan cara 

membandingkan total nilai masing-masing unsur dengan jumalah total 
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nilai, kemudian dikalikan dengan persen. Perhitungan bobot tersebut, 

yaitu: 

Bobot Aij =  ∑   ∑          

Tabel 3.5. Matrik Perbandingan Berpasangan 

Perspektif/Sasaran Strategi A1 A2 A3 …. Aj Σ  Bobot  

A1  A12 A13  A1j   

A2 A21  A23  A2j   

A3 A31 A32   A3j   

…..        

Ai Ai1 Ai2 Ai3  Aij   

 Sumber : Ade Gustika, 2011, IPB, Bogor 

 Pembobotan setiap sasaran strategis, ukuran hasil, dan ukuran pendorong 

pada Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen untuk tahun 2015 

ditentukan berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap kinerja koperasi secara 

keseluruhan. Besarnya bobot ditentukan berdasarkan visi, misi, tujuan yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Hasil pembobotan tersebut sebagai berikut : 

Tabel 3.6. Pembobotan sasaran strategis dan ukuran hasil setiap perspektif 

Balanced Scorecard pada Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen  

Sasaran Strategis Ukuran Hasil Bobot  

Perspektif Keuangan (29,20%)  

1. Efisiensi biaya operasional Penurunan biaya operasional 5,51 

2. Peningkatan asset Pertumbuhan asset 5,51 

3. Peningkatan penerimaan Pertumbuhan DPK 3,27 

4. Peningkatan Pembiayaan Pertumbuhan pembiayaan 4,22 

5. Peningkatan SHU Peningkatan SHU 5,51 

6. Penurunan NPF Penurunan NPF 5,17 

Perspektif pelanggan/ anggota (26,28%)  

1. Kepuasan anggota Penurunan Keluhan  10,22 

2. Retensi anggota Jumlah anggota tetap 10,22 

3. Akuisisi  anggota Peningkatan jumlah anggota 5,84 
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Lanjutan tabel 3.6. 

Sasaran Strategis Ukuran Hasil Bobot  

Perspektif proses bisnis internal (18,25%)  

1. Pengembangan produk 

unggulan 

Peningkatan penggunaan 

produk unggulan oleh 

anggota 

7,10 

2. Pengembangan aktiva 

produktif 

Peningkatan aktiva produktif 5,07 

3. Peningkatan sarana 

prasarana 

Peningkatan kantor kas dan 

kantor cabang 

6,08 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (26,28%)  

1. Peningkatan kualitas dan 

kompetensi karyawan 

Frekuensi pelatihan 4,38 

Jumlah karyawan yang 

pelatihan 

8.76 

2. Kehandalan teknologi Jumlah komputer  13,14 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

3.6.3. Pengukuran Kinerja dari masing-masing perspektif 

Setelah diketahui bobot masing-masing ukuran hasil dalam setiap 

perspektif, kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari setiap perspektif 

Balanced Scorecard meliputi perspektif keuangan, pelanggan/aggota, proses 

bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran kinerja dalam 

setiap perspektif dilakukan dengan membandingkan kinerja tahun penelitian 

dengan target kinerja tahun penelitian. Kinerja juga dibandingkan dengan kinerja 

tahun sebelumnya untuk mengetahui perkembangan kinerja dalam setiap 

perspektif Balanced Scorecard. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung tingkat pencapaian 

ukuran hasil manajemen organisasi selama periode yang akan dikaji dengan target 

yang telah ditetapkan pihak manajemen sebelumnya. Perhitungan nilai pencapaian 

ukuran hasil dalam BSC, yaitu : 
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Pencapaian ukuran hasil = 
                                       

      
 

3.6.4. Pengukuran Kinerja Balanced Scorecard  

Setelah menghitung tingkat pencapaian, kemudian menghitung skor BSC 

yang dihasilkan dari masing-masing ukuran hasil. Skor BSC didapat dengan 

mengalikan tingkat pencapaian dengan bobot yang telah ditentukan. Selanjutnya, 

hasil kinerja didapatkan dari persentase indikator yang berhasil terhadap jumlah 

banyaknya indikator pada keseluruhan perspektif. 

Manurut Salterio (dalam Trihastuti, 2011), Hasil pengukuran kinerja 

kemudian dibandingkan dengan skala 100, skala tersebut menunjukkan kinerja 

koperasi yang diteliti yaitu:  

0 14,2 28,5 42,8 57,1 71,4 85,7 100 
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TB 

 

KB 

 

C 

 

B 
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SSB 

 

 

Jika hasil kinerja yang didapat kurang dari 14,2 menunjukkan kinerja 

koperasi tersebut sangat kurang baik, jika hasil yang didapat berada di antara 

14,3-28,5 menunjukkan kinerja kopersi tersebut tidak baik, jika diantara 28,5-42,8 

maka menunjukkan kinerja koperasi kurang baik, jika hasil yang didapat berada 

antara 42,8-57,1 menujukkan kinerja koperasi sudah cukup baik, jika hasil yang 

didapat berada diantara 57,2-71,4 maka menujukkan kinerja koperasi sudah baik, 

sedangkan jika hasil yang didapat antara 71,5-85,7 maka kinerja koperasi sudah 

sangat baik, kemudian jika hasil menunjukkan 85,8-100 maka kinerja koperasi 

tersebut sudah sangat sangat baik.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengukuran kinerja strategi bisnis Koperasi Syariah Umat Sejahtera 

Mulia Kebumen dengan menggunakan Balanced Scorecard, menggambarkan 

keberhasilan kinerja koperasi dalam memenuhi target yang telah ditentukan 

sebelumnya. Target yang telah ditentukan tersebut dijadikan sebagai acuan bagi 

pengukuran kinerja koperasi. Apabila Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

mampu mencapai ataupun melampaui target tersebut, menunjukkan kinerja 

koperasi yang baik. Sedangkan apabila Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

belum mampu mencapai target tersebut menunjukkan kinerja koperasi yang 

kurang baik, sehingga perlu dilakukan koreksi untuk perbaikan di masa depan. 

Setelah diketahui pencapaian hasil kemudian dikalikan dengan bobot setiap 

ukuran hasil, kemudian dihitung skor BSC yang diperoleh Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2013, 2014, dan 2015. 

4.1. Kinerja Perspektif Keuangan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen 

Kinerja keuangan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen dapat 

dilihat dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan koperasi yang 

didasarkan pada visi, misi, strategi dan tujuan koperasi. Sasaran strategis dalam 

perspektif keuangan ini yaitu efisiensi biaya operasional, peningkatan asset, 

peningkatan penerimaan, peningkatan pembiayaan, peningkatan SHU, dan 
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penurunan NPF koperasi. Kinerja perspektif keuangan Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen dalam pencapaian setiap sasaran strategis yaitu: 

4.1.1. Efisiensi Biaya Operasional 

Ukuran hasil dari sasaran strategis efisiensi biaya operasional yaitu 

menurunnya biaya operasional dibandingkan tahun sebelumnya. Ukuran hasil 

efisiensi biaya ditentukan dengan rasio BOPO, yaitu perbandingan antara biaya 

operasional dengan pendapatan koperasi. Hasil pengukuran dinilai baik apabila 

rasio BOPO telah memenuhi target maupun lebih kecil dari target atau lebih kecil 

dari tahun sebelumnya. Kinerja sasaran strategis efisiensi biaya operasional 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Kinerja Sasaran Strategis Penuruanan Biaya Operasional 

Tahun 

Biaya 

Operasional 

(Rp) 

Pendapatan 

(Rp) 
BOPO (%) 

Target 

BOPO 

(%) 

Pencapaian 

target (%) 

2013 3.061.789.177 3.237.536.037 94,57 93,50 98,87 

2014 3.698.813.549 3.959.996.876 93,40 93,30 99,89 

2015 3.825.976.190 4.115.079.200 92,97 93,06 100,09 

   Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, kinerja sasaran strategis penurunan biaya 

operasional yang dihitung dengan rasio BOPO pada tahun 2015 telah mencapai 

target dengan tingkat pencapaian yaitu 100,10 persen. Pencapaian tersebut telah 

mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang belum berhasil mencapai 

target, hanya tercapai sebesar 98,87 persen pada 2013, serta 99,89 persen pada 

2014. Semakin kecil rasio BOPO tahun 2015 dipengaruhi oleh peningkatan 

pendapatan koperasi yang lebih besar dibandingkan peningkatan biaya 
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operasional yaitu masing-masing sebesar 4,79 persen dan 4,15 persen. Hasil 

pencapaian tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah mampu untuk menekan 

biaya operasional serta meningkatkan efisiensi biaya dengan baik, serta 

menunjukkan bahwa koperasi mampu meningkatkan pendapatannya. 

4.1.2. Peningkatan Asset 

Asset merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki koperasi. Peningkatan 

asset koperasi memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berkembang. Ukuran 

hasil peningkatan asset ditunjukkan dengan pertumbuhan asset. Koperasi Syariah 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen menentukan pertumbuhan asset pada tahun 2015 

sebesar Rp 24.370.000.000,- atau tumbuh sebesar 112 persen dari realisasi asset 

tahun 2014. Kinerja sasaran strategis Pertumbuhan asset koperasi dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Asset 

Tahun 
Realisasi Asset 

(Rp) 

Target Aset  

(Rp) 

Target 

Pertumbuhan 

(%) 

Realisasi 

pertumbuhan 

(%) 

Pencapaian 

Target (%) 

2013 19.865.258.557 17.750.000.000 - - 111,92 

2014 21.770.773.757 21.050.000.000 106 109,59 103,42 

2015 24.191.940.740 24.370.000.000 112 111,12 99,27 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan asset Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen selama tiga tahun mengalami peningkatan, pencapaian 

target tahun 2013 dan 2014 tercapai masing-masing 111,92 persen dan 103,42 

persen, hal tersebut telah melebihi target yang ditentukan. Meski mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, namun target asset pada tahun 2015 belum dapat 
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tercapai, atau hanya tercapai sebesar 99,27 persen dari target. Pencapaian kinerja 

tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

telah mampu untuk mencapai sasaran strategis peningkatan asset dengan cukup 

baik. Pertumbuhan asset Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen setiap 

tahunnya, menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat dan mitra yang 

menjalin kerjasama dengan koperasi.   

4.1.3. Peningkatan Penerimaan 

Kinerja sasaran strategis berikutnya adalah peningkatan penerimaan. 

Peningkatan penerimaan ditentukan oleh peningkatan jumlah dana pihak ketiga 

yaitu dana yang berasal dari pihak bukan bank. Penerimaan ini didapat dari 

masyarakat yaitu anggota koperasi dalam bentuk simpanan lancar dan simpanan 

berjangka yang diterima koperasi. Peningkatan penerimaan akan meningkatkan 

permodalan koperasi yang dapat digunakan koperasi untuk tumbuh dan 

berkembang. Target kinerja peningkatan penerimaan Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2015 sebesar Rp15.999.773.649,- atau 

tumbuh sebesar 132 persen dari tahun 2014. Kinerja sasaran strategis peningkatan 

penerimaan dikatakan baik bila terjadi peningkatan setiap tahunnya, memenuhi 

maupun melampaui target yang ditentukan sebelumnya. Kinerja perspektif 

keuangan dengan sasaran strategis peningkatan penerimaan yaitu: 
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Tabel 4.3. Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Penerimaan 

Thn Simpanan 

Lancar (Rp) 

Simpanan 

Berjangka 

(Rp) 

DPK (Rp) Target DPK 

(Rp) 

Target 

Per-

tumbu

han 

(%) 

Reali-

sasi 

per-

tumbu

han 

Penca-

paian  

target 

2013 6.445.846.235 2.652.700.000 9.098.546.235 9.418.541.707 - - 103,52 

2014 7.656.754.516 4.471.250.000 12.128.004.516 11.237.742.384 123,51 133,30 107,92 

2015 10.645.145.150 5.703.050.000 16.348.195.150 15.999.773.649 131,92 134,80 102,18 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Tabel di atas menunjukkan peningkatan penerimaan yang terlihat dari 

peningkatan jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga)Koperasi Syariah Umat Sejahtera 

Mulia Kebumen pada tahun 2015 sebesar Rp 16.348.195.151,- naik sebesar 134,8 

persen dari tahun 2014. Peningkatan penerimaan tersebut tercapai sebesar 102,18 

persen dari peningkatan penerimaan yang ditargetkan Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2015, yang menargetkan peningkatan 

penerimaan sebesar 132 persen dari tahun 2014.  

Pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen telah mampu untuk mendapatkan modal usaha yang 

berasal dari peningkatan anggota koperasi dalam bentuk simpanan (simpanan 

lancar dan simpanan berjangka), bukan dari bentuk hutang yang berasal dari bank. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran strategis 

peningkatan penerimaan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen  sudah 

baik. 
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4.1.4. Peningkatan Pembiayaan 

Ukuran hasil dari sasaran strategis peningkatan pembiayaan ditunjukan 

dengan peningkatan jumlah seluruh pembiayaan yang dilakukan Koperasi Syariah 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen. Target total pembiayaan koperasi pada tahun 

2015 sebesar Rp 18.982.790.395,-  atau tumbuh sebesar 121 persen dari tahun 

2014. Kinerja perspektif keuangan dengan sasaran strategis peningkatan 

pembiayaan yaitu: 

Tabel 4.4. Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Pembiayaan 

Thn Total 

Pembiayaan 

(Rp) 

Target 

Pembiayaan 

(Rp) 

Target 

Pertumbuhan 

(%) 

Realisasi 

Pertumbuhan 

(%) 

Pencapaian 

Target (%) 

2013 12.739.787.659 12.182.286.570 
 

- 104,58 

2014 15.648.580.372 15.415.143.067 121 122,83 101,51 

2015 16.149.243.887 18.982.790.395 121,31 103,20 85,07 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen selama tiga tahun terakhir terus mengalami 

peningkatan. Pembiayaan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 

122,83 persen dari tahun 2013, sedangkan pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 

103,2 persen dari tahun 2014. Pertumbuhan pembiayaan tersebut menunjukkan 

semakin banyak anggota maupun masyarakat yang menggunakan produk 

pembiyaan koperasi. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

pencapaian sasaran strategis peningkatan pembiayaan pada tahun 2015 

dibandingkan dengan target 2015 belum dapat tercapai. Target peningkatan 
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pembiayaan sebesar 121 persen, sedangkan pencapaian pada tahun 2015 sebesar 

103,2 persen, atau baru tercapai sebesar 85,07 persen dari target. 

Pencapaian kinerja sasaran strategis peningkatan pembiayaan pada tahun 

2015 menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

belum mampu mencapai target pembiyaan atau tercapai sebesar 85,07 persen. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja koperasi dalam meningkatkan 

pembiayaan cukup baik. Sebagian besar pembiayaan disalurkan Koperasi Syariah 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen pada anggota dalam sektor produktif seperti 

perdangangan dan pengusaha kecil menengah (mikro). 

4.1.5. Peningkatan SHU 

Ukuran hasil dari sasaran strategis peningkatan SHU yaitu meningkatnya 

SHU yang dihasilkan dari usaha koperasi. Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen menetapkan target SHU pada tahun 2015 sebesar Rp 301.485.825,- atau 

tumbuh sebesar 108 persen dari  tahun 2014. Kinerja perspektif keuangan dengan 

sasaran strategis peningkatan SHU yaitu: 

Tabel 4.5. Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan SHU 

Tahun SHU  (Rp) Target SHU 

(Rp) 

Target 

Pertumbuhan 

(%) 

Realisasi 

Pertumbuhan 

(%) 

Pencapaian 

Target (%) 

2013 250.602.211 277.373.705 - - 90,35 

2014 280.102.301 289.429.665 115 111,77 96,78 

2015 289.103.012 301.485.625 108 103,21 95,89 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016 
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Tabel peningkatan SHU di atas menunjukkan bahwa SHU yang dihasilkan 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen selama tiga tahun terakhir 

mengalami pertumbuhan, yaitu tumbuh sebesar 111,17 persen pada tahun 2014 

dari tahun 2013, dan pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 103,21 persen 

dibandingkan tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah 

mampu meningkatkan laba usaha setiap tahunnya.  

Kinerja sasaran strategis peningkatan SHU Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen jika dibandingkan dengan target pertumbuhan pada 

tahun 2015 sebesar  108 persen dari tahun 2014, baru tercapai sebesar 95,89 

persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perspektif keuangan untuk 

sasaran strategis peningkatan SHU belum dapat tercapai sepenuhnya, namun 

kinerja tersebut sudah cukup baik karena sudah mencapai 95,89 persen dari target. 

4.1.6. Penurunan NPF (Non Permorming Financing) 

Pencapaian sasaran strategis penurunan NPF ditunjukkan dengan 

berkurangnya  nilai rasio NPF (Noan Permorming Financing). NPF ditentukan 

dengan membandingkan banyaknya pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan 

total pembiayaan yang terjadi koperasi. Semakin kecil rasio NPF menunjukkan 

bahwa koperasi semakin mampu dalam mengelola piutang koperasi. Tingkat NPF 

yang ditargetkan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 

2015 yaitu kurang dari 2,5% sesuai dengan ketentuan oleh menteri koperasi. 

Kinerja perspektif keuangan dengan sasaran strategis penurunan NPF yaitu: 
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Tabel 4.6. Kinerja Sasaran Strategis Penurunan NPF 

Tahun Pembiayaan 

Bermasalah 

(Rp) 

Total 

Pembiayaan 

(Rp) 

NPF (%) Target 

NPF (%) 

Pencapain 

Target 

(%) 

2013 434.733.500  12.739.787.659  3,41 2,5 73 

2014 217.169.640  15.648.580.372  1,39 2,5 180 

2015 329.950.366  16.149.243.887  2,04 2,5 122 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Tabel di atas menunjukan kinerja sasaran strategis penurunan NPF selama 

tiga tahun mengalami perkembangan yang baik. Pencapaian target NPF pada 

tahun 2015 tercapai sebesar 122 persen dari target NPF yang ditentukan, namun 

pencapaian NPF pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014 yang 

berhasil tercapai 180 persen dari target. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen dalam mengelola pembiayaan 

bermasalah pada tahun 2014 lebih baik dibandingkan tahun 2015, namun pada 

tahun 2015 sudah dapat dikatakan baik karena nilai NPF masih di bawah 3,5 

persen. 

Ringkasan lengkap kinerja sasaran strategis keuangan dapat dilihat pada 

tabel 4.7 yang menunjukkan perkembangan sasaran strategis keuangan pada 

perspektif keuangan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen. 
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Tabel 4.7. Pengukuran kinerja perskpektif keuangan Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen  

Tahun  
Sasaran 

strategis 

Target 

(a) 

Realisasi 

(b) 

Pencapaian 

target (b : a) 

Bobot 

% (c) 

Skor % 

((b/a)xc) 

2013 

Efisiensi biaya 

operasional 
93,50% 94,57% 98,87% 5,51 5,45 

Peningkatan 

asset 
- - 111,92% 5,51 6,17 

Peningkatan 

penerimaan 
- - 103,52% 3,27 3,39 

Peningkatan 

pembiayaan 
- - 104,58% 4,22 4,41 

Peningkatan 

SHU 
- - 90,35% 5,51 4,98 

Penurunan 

NPF 
2,5% 3,41% 73,26% 5,17 3,79 

Skor   29,20 28,18 

2014 

Efisiensi biaya 

operasional 
93,30% 93,40% 99,89% 5,51 5,50 

Peningkatan 

asset 
106% 109,59% 103,42% 5,51 5,70 

Peningkatan 

penerimaan 
124% 133,30% 107,92% 3,27 3,53 

Peningkatan 

pembiayaan 
121% 122,83% 101,51% 4,22 4,28 

Peningkatan 

SHU 
115% 111,77% 96,78% 5,51 5,33 

Penurunan 

NPF 
2,5% 1,39% 180,14% 5,17 9,31 

Skor  29,20 33,66 

2015 
Efisiensi biaya 

operasional 
93,06% 92,97% 100,10% 5,51 5,52 

  
Peningkatan 

asset 
112% 111,12% 99,27% 5,51 5,47 
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Lanjutan Tabel 4.7.  

Tahun  
Sasaran 

strategis 

Target 

(a) 

Realisasi 

(b) 

Pencapaian 

target (b : a) 

Bobot 

% (c) 

Skor % 

((b/a)xc) 

2015 

Peningkatan 

penerimaan 
132% 134,8% 102,18% 3,27 3,34 

Peningkatan 

pembiayaan 
121% 103,2% 85,07% 4,22 3,59 

Peningkatan 

SHU 
108% 103,21% 95,89% 5,51 5,28 

Penurunan 

NPF 
2,5% 2,04% 122,36% 5,17 6,33 

Skor  29,20 29,53 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, kinerja perspektif keuangan Koperasi Syariah 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2015 yang ditunjukkan dengan 

pencapaian target kinerja, menunjukkan bahwa kinerja sudah cukup baik. Sasaran 

strategis yang berhasil dicapai pada tahun 2015 yaitu efisiensi biaya operasional, 

peningkatan penerimaan, dan penurunan NPF, sedangkan tiga sasaran strategis 

lainnya belum dapat tercapai sepenuhnya yaitu sasaran strategis peningkatan 

asset, peningkatan pembiayaan, dan peningkatan SHU. Pencapaian sasaran 

strategis penurunan biaya operasional sebesar 100,10 persen, realisasi biaya 

operasional lebih kecil dari target, yang menunjukkan koperasi semakin efisien 

dalam menggunakan biaya untuk operasional koperasi. Peningkatan penerimaan 

tercapai 102,18 persen dari target, menunjukkan bahwa koperasi mampu 

meningkatkan penerimaan melebihi target yang ditentukan, hal tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja sasaran strategis ini sudah baik. Sedangkan untuk 

peningkatan asset, peningkatan pembiayaan dan peningkatan SHU, meskipum 
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belum mampu mencapai target yang ditentukan, namun sasaran strategis tersebut 

telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kinerja untuk ketiga sasaran strategis tersebut sudah baik. Koperasi perlu 

meningkatkan asset yang dimiliki, yang nantinya akan disalurkan kepada anggota 

dalam bentuk pembiayaan, sehingga akan menghasilkan pendapatan bagi koperasi 

dan meningkatkan laba koperasi dalam bentuk SHU. 

Secara keseluruhan, kinerja perspektif keuangan Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen tahun 2015 sudah cukup baik, dengan memperoleh skor 

sebesar 29,53 persen, skor tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2014 yang 

memperoleh skor 33,66 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada 

tahun 2014 lebih baik dari kinerja tahun 2015. Koperasi Syariah Umat Sejahtera 

Mulia Kebumen perlu mengevaluasi kinerja untuk mengetahui penyebab tidak 

tercapainya target kinerja pada tahun 2015. 

4.2. Kinerja Perspektif Pelanggan/ Anggota Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen 

Sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja perspektif 

pelanggan atau anggota ini yaitu akuisisi anggota, retensi anggota, dan kepuasan 

anggota koperasi. Kinerja perspektif pelanggan atau anggota Koperasi Syariah 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen dalam pencapaian setiap sasaran strategis yaitu: 

4.2.1. Kepuasan Anggota 

Ukuran hasil dari pencapaian sasaran strategis kepuasan anggota yaitu 

berkurangnya jumlah keluhan yang diterima koperasi berkaitan dengan pelayanan 



 

79 
 

 
 

usaha yang dilakukan koperasi. Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

menargetkan jumlah keluhan kurang dari 5 persen dari total anggota. Kinerja 

sasaran strategis kepuasan anggota dengan ukuran hasil penurunan jumlah 

keluhan oleh anggota, yaitu: 

Tabel 4. 8. Kinerja sasarans trategis kepuasan anggota 

Tahun Jumlah 

keluhan 

Jumlah 

anggota 

Tingkat 

keluhan (%) 

2013 86 9357 0,92 

2014 67 9407 0,71 

2015 58 9497 0,61 

  Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah keluhan yang diterima Koperasi 

Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen dari para anggota maupun masyarakat 

pada tahun 2013, 2014, dan 2015 masing-masing sebesar yaitu 0,92%, 0,71%, dan 

0,61%. Bila dibandingkan dengan target tingkat keluhan yang kurang dari 5%, 

menunjukkan bahwa tingkat pencapain sasaran strategis kepuasan anggota dengan 

ukuran hasil berkurangnya jumlah keluhan, sebesar 100%. Kinerja tersebut sudah 

baik, dan hal ini juga menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Umat Sejahtera 

Mulia Kebumen mampu memberikan pelayanan kepada anggota maupun 

masyarakat dengan baik sehinggaa memuaskan para anggota koperasi. 

4.2.2. Retensi Anggota 

Ukuran hasil dari sasaran strategis retensi anggota yaitu peningkatan retensi 

anggota. Retensi anggota menunjukan seberapa besar koperasi mampu 

mempertahankan hubungan dengan anggotanya. Semakin besar rasio retensi 
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anggota, semakin bagus koperasi dalam mempertahankan hubungan dengan 

anggota. Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen menargetkan tingkat 

retensi sebesar 100% setiap tahunnya. Kinerja perspektif pelanggan/anggota 

dengan sasaran strategis retensi anggota  yaitu: 

Tabel 4.9. Kinerja Sasaran Strategis Retensi Anggota 

Tahun Anggota Tetap Jumlah Anggota Retensi anggota 

2013 9297 9357 99.36% 

2014 9364 9407 99.54% 

2015 9465 9497 99.66% 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kinerja sasaran strategis retensi 

anggota Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen sudah baik. Koperasi 

telah mampu untuk menjaga hubungannya dengan anggota koperasi, terlihat dari 

tingkat retensi anggota selama tiga tahun terakhir hampir mencapai target yang 

ditentukan yaitu 100%. Tingkat retensi anggota tahun 2013 sebesar 99,36%, 

kemudian meningkat menjadi 99,54% pada 2014, dan tahun 2015 menjadi 

99,66%. Hal ini menunjukkan kinerja perspektif pelanggan/anggota dalam sasaran 

strategis retensi anggota sudah baik. 

4.2.3. Akuisisi Anggota 

Ukuran hasil dari sasaran strategis akuisisi anggota yaitu bertambahnya 

jumlah anggota baru. Target akuisisi anggota yang ditentukan Koperasi Syariah 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen sebesar 5% setiap tahunnya. Kinerja perspektif 
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pelanggan/anggota dengan sasaran strategis akuisisi anggota yaitu terlihat pada 

tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10. Kinerja Sasaran Strategis Akuisisi Anggota 

Tahun 
Anggota 

baru 

Jumlah 

anggota 

Akuisisi 

anggota (%) 

Target 

Akuisisi (%) 

Pencapaian 

Target (%) 

2013 251 9.357 2,68 5 53,65 

2014 49 9.407 0,53 5 10,63 

2015 90 9.497 0,95 5 18,95 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa akuisisi anggota yang 

terjadi pada Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen selama tiga tahun 

terakhir mengalami perkembangan yang kurang baik, karena jumlah anggota baru 

terus meningkat setiap tahunnya. Besarnya akuisisi anggota pada tahun 2015 

sebesar 0,95 persen, pencapaian target tersebut hanya sebesar 18,95 persen dari 

target. Hal tersebut menunjukkan kemampuan koperasi dalam memperoleh 

anggota baru pada tahun 2015 kurang, oleh karena itu koperasi perlu untuk 

melakukan strategi dalam memasarkan produk koperasi untuk menarik anggota 

baru maupun calon anggota. 

Ringkasan lengkap kinerja sasaran strategis pelanggan/anggota dapat dilihat 

pada tabel 4.11. yang menunjukkan perkembangan sasaran strategis pelanggan/ 

anggota pada perspektif anggota Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen selama tiga tahun. 
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Tabel 4.11. Pengukuran kinerja perskpektif pelanggan/anggota Koperasi 

Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen Tahun 2013-2015 

Tahun  Sasaran strategis Target 

(a) 

Realisasi 

(b) 

Pencapaian 

target % 

 (b : a) 

Bobot 

% (c) 

Skor % 

((b/a)xc) 

2013 

 

 

Kepuasan anggota 

  

100 10,22 10,22 

Retensi anggota 

  

99,36 10,22 10,15 

Akuisisi angggota 5% 2,68% 53,65 5,84 3,13 

Total skor 26,28 23,51 

2014 

 

 

 

Kepuasan anggota 

  

100 10,22 10,22 

Retensi anggota 

  

99,54 10,22 10,17 

Akuisisi angggota 5% 0,53% 10,63 5,84 0,62 

Total skor 26,28 21 

2015 

 

 

Kepuasan anggota 

  

100 10,22 10,22 

Retensi anggota 

  

99,66 10,22 10,19 

Akuisisi angggota 5% 0,95% 18,95 5,84 1,11 

Total skor 26,28 21,51 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Pencapaian skor untuk kinerja Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen dari tiga indikator perpektif anggota tahun 2013 sebesar 23,51%, 

sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 21%, dan pencapaian 

skor pada tahun 2015 sebesar 21,51%. Dari ketiga indikator di atas terdapat 

indikator yang masih jauh dari target yaitu akuisisi anggota sebesar 5%. Secara 

keseluruhan skor yang dicapai perspektif anggota mengalami fluktuasi, namun 

mengalami perbaikan pada tahun 2015. Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen harus meningkatkan promosi yang menarik kepada masyarakat calon 

anggota koperasi, sehingga calon anggota bersedia bergabung dengan koperasi. 
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4.3. Kinerja Perspektif Proses Bisnis Internal Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen 

Perspektif proses bisnis internal terdiri dari proses inovasi dan operasi yang 

dapat diukur dengan adanya fasilitas kemudahan dalam pelayanan. Tolak ukur 

keberhasilan perspektif proses bisnis internal terdapat pada sasaran strategis 

pengembangan produk unggulan, aktiva produktif dan peningkatan sarana 

prasarana. 

4.3.1. Pengembangan Produk Unggulan 

Pengembangan produk unggulan merupakan salah satu tolak ukur dalam 

proses inovasi. Ukuran hasil dari sasaran strategis pengembangan produk 

unggulan yaitu peningkatan produk yang digunakan anggota. Produk yang banyak 

digunakan oleh anggota koperasi yaitu produk pembiayaan Murabahah dan 

Ijaroh.  Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengna tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga 

produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya. Sedangkan Ijaroh (jasa), merupakan akad pembiayaan dengan 

prisnsip sewa menyewa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota 

untuk menyewa asset pribadi maupun usaha dengan pemberian ijaroh yang 

disepakati kedua belah pihak.  

Peningkatan pada kedua produk tersebut menunjukkan bahwa koperasi telah 

mampu mengembangkan produk unggulannya dengan baik. Target kinerja 

pengembangan produk unggulan pada tahun 2015 sebesar Rp15.728.392.189, atau 
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tumbuh sebesar 105 persen dari tahun 2014. Kinerja perspektif proses bisnis 

internal dengan sasaran strategis pengembangan produk unggulan yaitu: 

Tabel 4.12. Kinerja Sasaran Strategis Pengembangan Produk Unggulan 

Thn 

Pembiayaan (Rp) 
Produk 

Unggulan (Rp) 

Realisasi 

pertumbu

-han (%) 

Target produk 

unggulan (Rp) 

Target 

pertum

buhan 

(%) 

Pencapai

an 

kinerja 

(%) 
Murabahah Ijaroh 

2013 9.901.362.969 2.293.161.779 12.194.524.748 - 9.241.980.000 - 131,95 

2014 12.162.676.665 2.816.744.467 14.979.421.132 122,84 14.867.593.955 122 100,75 

2015 12.550.898.018 2.919.191.711 15.470.089.729 103,28 15.728.392.189 105 98,36 

Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, kinerja sasaran strategis pengembangan produk 

unggulan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen mengalami 

pertumbuhan yang cukup baik selama tiga tahun terakhir. Pencapaian target 

sasaran strategis pengembangan produk unggulan berupa pembiayaan murabahah 

dan ijaroh pada tahun 2013 dan 2014 telah berhasil mencapai dan melebihi target 

yang ditentukan, yaitu masing-masing mencapai 131,95 persen dan 100,75 persen. 

Namun pada tahun 2015, sasaran strategis ini belum mampu dicapai sepenuhnya 

yaitu tercapai sebesar 98,36 persen dari target yang ditentukan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan koperasi dalam mengembangkan produk 

unggulannya pada tahun 2013 dan 2014, lebih baik dari tahun 2015.  

Meskipun belum mencapai target sasaran strategis penegembangan produk 

unggulan pada tahun 2015 dinilai sudah cukup baik karena koperasi telah mampu 

meningkatkan produk pembiayaannnya setiap tahunnya, dan sasaran strategis 

tersebut berhasil tercapai 98,36 persen. Produk pembiayaan Murabahah dan 

Ijaroh tersebut melayani sebanyak 1.528 anggota koperasi dan masyarakat umum, 
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yang sebagian besar disalurkan untuk kegiatan produktif. Sehingga diharapkan 

dapat membantu anggota maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. 

Selain peningkatan penggunaan produk unggulan oleh anggota, Koperasi 

Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen juga melakukan inovasi produk terbaru  

yang bersifat sosial, yaitu MKU (Membangun Keluarga Utama). MKU 

merupakan produk koperasi yang ditujukan untuk anggota maupun calon anggota 

untuk membangun keluarga yang bahagia dengan pembiasaan aktivitas hidup 

mulia. Produk ini menawarkan anggotanya untuk melakukan aktivitas mulia 

meliputi :bersedekah, sholat tahajud, memakmurkan masjid, puasa sunnah, 

bersilaturahim, membaca Al-Qur’an, dan taklim. Koperasi memberikan pelayanan 

pengingat dengan mengirimkan sms kepada anggota untuk melakukan aktivitas 

mulia. Dengan adanya produk terbaru dibidang sosial ini, diharapkan akan 

berpengaruh pada citra koperasi, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat 

calon anggota semakin meningkat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk 

bergabung dengan koperasi (Nur, 2012). 

4.3.2. Pengembangan Aktiva Produktif 

Ukuran hasil dari sasaran strategis pengembangan aktiva produktif yaitu 

peningkatan rasio aktiva produktif. Rasio ini didapat dengan membandingkan 

total pembiayaan dengan total aktiva, menunjukkan seberapa besar kekayaan yang 

digunakan koperasi untuk membiayai usaha yang dapat menghasilkan keuntungan 
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bagi koperasi.  Kinerja perspektif proses bisnis internal dengan sasaran strategis 

pengembangan aktiva produktif yaitu: 

Tabel 4.13. Kinerja Sasaran Strategis Pengembangan Aktiva Produktif 

Tahun 
Pembiayaan 

(Rp) 
Aktiva (Rp) 

Aktiva 

Produktif 

Target 

aktiva 

produktif 

Pencapaian 

target (%) 

2013 12.739.787.659 19.865.258.557 64,13% 61,32% 104,58 

2014 15.648.580.372 22.199.867.673 71,88% 70,81% 101,51 

2015 16.149.243.887 24.425.019.448 66,75% 70,20% 95,09 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Aktiva produktif yang semakin meningkat setiap tahunnya menunjukkan 

bahwa semakin banyak aktiva koperasi yang dialokasikan untuk produk 

pembiayaan yang akan menghasilkan pendapatan bagi koperasi. Tabel di atas 

menunjukkan kinerja sasaran strategis aktiva produktif Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen selama tiga tahun mengalami perkembangan yang 

cukup baik. Aktiva produktif pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 

12% dari tahun 2013, namun mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 

66,75%. Meskipun mengalami penurunan rasio aktiva produktif, namun jumlah 

pembiayaan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014, begitu pula 

dengan jumlah aktiva yang dimiliki koperasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

koperasi terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup baik.  

4.3.3. Peningkatan sarana prasarana 

Kinerja sasaran strategis berikutnya adalah peningkatan sarana prasarana 

yang dapat memberikan kemudahan kepada para anggota koperasi. Ukuran 
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kinerja sasaran strategis ini yaitu peningkatan jumlah kantor cabang maupun 

kantor kas sebagai usaha memberikan layanan maksimal kepada anggota. 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen menargetkan pembangunan 

kantor cabang sebanyak satu kantor cabang dan satu kantor kas setiap dua tahun. 

Kinerja sasaran strategis peningkatan sarana prasarana Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen yaitu: 

Tabel 4.14. Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Sarana Prasarana 

Tahun 
Jumlah Kantor 

Cabang 

Jumlah Kantor 

Kas 

Target kantor 

cabang dan kas 

Pencapaian 

target (%) 

2013 4 1  5 100 

2014 4 1 6 83,33 

2015 4 1 6 83,33 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat kinerja peningkatan sarana prasarana 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen mengalami pertumbuhan yang 

cukup baik. Sesuai dengan target Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen, pertumbuhan kantor layanan koperasi sejumlah satu kantor cabang 

maupun kantor kas setiap dua tahun. Pencapaian kinerja selama tiga tahun 

mengalami penurunan, koperasi belum mampu mencapai target pertumbuhan 

kantor cabang pada tahun 2014 dan 2015. Semakin banyak kantor cabang dan 

kantor kas koperasi di tengah masyarakat dan anggota, diharapkan akan  

memudahkan para anggota untuk menerima pelayanan dari koperasi, serta 

manarik calon anggota koperasi untuk bergabung dengan koperasi. Berdasarkan 

hasil pencapaian kinerja, maka kinerja sasaran strategis perkembangan finansial 

dengan ukuran hasil pertumbuhan kantor pelayanan cukup baik. 
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Ringkasan lengkap kinerja sasaran strategis perspektif proses bisnis internal 

koperasi dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15. Pengukuran kinerja perskpektif proses bisnis internal Koperasi 

Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

Tahun  Sasaran 

strategis 

Target (a) Realisasi 

(b) 

Pencapaian 

target%  (b 

: a) 

Bobot 

%  (c) 

Skor % 

((b/a)xc) 

2013 

Pengembangan 

produk 

unggulan 

- - 131,95 7,10 9,37 

Aktiva 

produktif 
61,13% 64,13% 104,58 5,07 5.30 

Peningkatan 

sarana 

prasarana 

5 5 100 6,06 6,06 

Total 18,25 20,73 

2014 

Pengembangan 

produk 

unggulan 

117% 122,84% 104,99 7,10 7,45 

Aktiva 

produktif 
70,81% 71,88% 101,51 5,07 5,15 

Peningkatan 

sarana 

prasarana 

6 5 83,33 6,06 5,05 

Total 18,25 17,35 

2015 

Pengembangan 

produk 

unggulan 

105% 103,28% 98,36 7,10 6,98 

Aktiva 

produktif 
70,2% 66,75% 95,09 5,07 4,82 

Peningkatan 

sarana 

prasarana 

6 5 83,33 6,06 5,05 

Total 18,25 16,85 

Sumber : Data sekunder diolah, 2016. 

Pencapaian skor untuk kinerja Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia 

Kebumen dari tiga indikator pada perpektif proses bisnis internal tahun 2013 
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sebesar 20,73%, kemudian mengalami penurunan pencapaian skor menjadi 17,35 

pada 2014, dan pada tahun 2015 pencapaian skor sebesar 16,85%. Sebagian besar 

sasaran strategis pada perspektif proses bisnis internal telah mencapai target, 

namun pada tahun 2015 tidak ada sasaran strategis yang tercapai. Koperasi 

Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen perlu mengembangkan produk 

pembiayaan unggulannya sehingga masyarakat dan anggota bersedia 

menggunakan produk tersebut. 

4.4. Kinerja Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan Koperasi Syariah 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

Sasaran strategis pembelajaran dan pertumbuhan koperasi berkaitan dengan 

proses pembelajaran dan pertumbuhan yang terjadi pada koperasi. Tolak ukur 

keberhasilan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terdapat pada sasaran 

strategis pengembangan kualitas dan kompetensi karyawan, serta pengembangan 

kehandalan teknologi yang dimiliki koperasi untuk mempermudah pelayanan 

kepada anggota dan masyarakat. 

4.4.1. Pengembangan Kualitas dan Kompetensi Karyawan  

Pencapaian sasaran strategis pengembangan kualitas dan kompetensi 

karyawan memiliki dua ukuran hasil yaitu peningkatan frekuensi pelatihan dan 

peningkatan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan setiap tahunnya.  

Semakin banyak jumlah pelatihan yang diadakan dan semakin banyak jumlah 

karyawan yang mengikuti pelatihan, akan semakin meningkatkan ketrampilan dan 

kemampuan karyawan dalam mengelola maupun memberikan pelayanan kepada 
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anggota dan masyarakat. Target frekuensi pelatihan yang ditetapkan Koperasi 

Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen yaitu 2 pelatihan setiap tahunnya. 

Sedangkan target karyawan yang mengikuti pelatihan sejumlah maksimal 5 orang 

per tahunnya. Kinerja sasaran strategis pengembangan kualitas dan kompetensi 

karyawan sebagai berikut: 

1. Frekuensi pelatihan 

Tabel 4.16. Kinerja Ukuran Hasil Peningkatan Frekuensi Pelatihan 

Tahun Jumlah 

pelatihan 

Target 

Pelatihan 

Pencapaian 

target (%) 

2013 1 2 50 

2014 1 2 50 

2015 1 2 50 

 Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, kinerja sasaran strategis pengembangan kualitas 

karyawan untuk ukuran hasil frekuensi pelatihan selama tiga tahun hanya tercapai 

sebesar 50 % dari target yang ditentukan. Banyaknya jumlah pelatihan ditentukan 

berdasarkan jumlah kebutuhan peningkatan keterampilan karyawan yang sejalan 

dengan peningkatan karyawan, serta pengembangan koperasi. 

2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan 

Tabel 4.17. Kinerja Ukuran Hasil Peningkatan Jumlah Karyawan Yang 

Mengikuti Pelatihan 

Tahun Jumlah karyawan 

yang dilatih  

Target karyawan 

yang dilatih 

Pencapaian target (%) 

2013 1 5 20 

2014 1 5 20 

2015 1 5 20 

 Sumber : data sekunder diolah, 2016 
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Kinerja ukuran hasil peningkatan jumlah karyawan yang mengikuti 

pelatihan dari tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja mengalami perkembangan 

yang kurang baik selama tiga tahun terakhir. Target jumlah karyawan yang 

mengikuti pelatihan maksimal lima karyawan, namun hanya dapat direalisasi satu 

karyawan per tahunnya. Penentuan jumlah karyawan untuk pelatihan ini 

ditentukan dengan menganalisis kebutuhan peningkatan kompetensi karyawan. 

Sehingga Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2015 

hanya mengirim satu karyawan untuk mengikuti pelatihan, dan pencapaian kinerja 

pada tahun 2015 hanya tercapai 20 persen. 

4.4.2. Kehandalan Teknologi Informasi 

Pencapaian sasaran strategis peningkatan kehandalan teknologi informasi 

terlihat dari jumlah komputer yang tersedia dalam pelayanan kepada anggota dan 

masyarakat. Semakin banyak komputer yang tersedia menunjukkan semakin baik 

koperasi dalam memberikan kemudahan selama pelayanan diberikan. Target 

komputer yang ditetapkan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

tahun 2015 sebesar 12 unit pada 2015. Kinerja sasaran strategis kehandalan 

teknologi Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen yaitu: 

Tabel 4.18. Kinerja Sasaran Strategis Kehandalan Teknologi 

Tahun Jumlah komputer  Target komputer  Pencapaian 

Target (%) 

2013 5 10 50 

2014 7 12 58,33 

2015 8 12 66,67 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 



 

92 
 

 
 

Kinerja sasaran strategis kehadalan teknologi berdasarkan tabel di atas, 

semala tiga tahun mengalami peningkatan yang baik. Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2013 menargetkan tersedia 10 unit 

komputer yang tersebar di kantor pelayanan koperasi yaitu 2 unit setiap kantor, 

untuk kantor pusat ditargetkan memiliki 4 unit komputer. Peningkatan jumlah 

komputer tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan kepada anggota, 

namun koperasi hanya mampu mencapai 5 unit komputer yaitu 2 komputer pada 

kantor pusat dan 3 komputer sisanya terdapat pada kantor cabang yang dimiliki 

koperasi. Sehingga tingkat pencapaian sasaran strategis peningkatan kehandalan 

teknologi pada tahun 2013 sebesar 50 persen. Kinerja tersebut mengalami 

peningkatan menjadi 58,33 persen pada 2014, yang menargetkan 12 unit 

komputer tersedia pada koperasi, sedangkan realisasi hanya 7 unit koperasi. 

Penambahan 2 unit komputer tersebut terdapat pada kantor cabang baru dan 

kantor pusat. Sedangkan pada tahun 2015 koperasi berhasil menambah 1 unit 

komputer lagi yang ditempatkan pada kantor cabang koperasi. Tingkat pencapain 

kinerja sasaran strategis peningkatan kehandalan teknologi informasi pada tahun 

2015 menjadi 66,67%. Berdasarkan hasil tersebut, maka kinerja sasaran strategis 

ini selama tiga tahun mengalami perkembangan yang baik. 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2014 mulai 

menggunakan sistem on line atau sudah menggunakan software antar kantor 

cabang untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.  

Ringkasan lengkap kinerja sasaran strategis perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan koperasi dapat dilihat pada tabel 4.19 yang menunjukkan 
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perkembangan sasaran strategis perspektif pembelajaran dan pertumbuhan  

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen. 

Tabel 4.19. Pengukuran kinerja perskpektif pembelajaran dan pertumbuhan 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen  

Thn  Sasaran 

strategis 

Ukuran 

hasil 

Target 

(a) 

Realis

asi (b) 

Pencapai

an target 

(b : a) 

Bobot 

(c) 

Skor 

((b/a)xc) 

2013 

Pengembangan 

karyawan 

(13,14%) 

Frekuensi 

pelatihan 
2 1 50% 4,38 2,19 

Jumlah 

karyawan 

yang 

pelatihan 

5 1 20% 8,76 1,75 

Kehandalan 

teknologi 

informasi 

(13,14%) 

Peningkatan 

jumlah 

Komputer  

10 5 50% 13,14 7 

Total 26,28 10,51 

2014 

 

 

 

Pengembangan 

karyawan 

(13,14%) 

Frekuensi 

pelatihan 
2 1 50% 4.38 2,19 

Jumlah 

karyawan 

yang 

pelatihan 

5 1 20% 8.76 1,75 

Kehandalan 

teknologi 

informasi 

(13,14%) 

Peningkatan 

jumlah 

Komputer  

12 7 58,33% 13.14 7,66 

Total 26,28 11,61 

2015 

 

 

 

Pengembangan 

karyawan 

(13,14%) 

Frekuensi 

pelatihan 
2 1 50% 4.38 2,19 

Jumlah 

karyawan 

yang 

pelatihan 

5 1 20% 8.76 1,75 

Kehandalan 

teknologi 

informasi 

(13,14%) 

Peningkatan 

jumlah 

Komputer  

12 8 66,67% 13.14 8,76 

Total 26,28 12,70 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016. 
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Tabel di atas menunjukkan kinerja perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen selama tiga 

tahun. Dari ketiga ukuran hasil sasaran strategis pengembangan karyawan dan 

kehandalan teknologi tersebut, koperasi belum mampu untuk mencapai target 

yang ditentukan. Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen perlu untuk 

mengevaluasi kembali kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 

karyawan, apakah sudah sesuai kebutuhan dan kemampuan koperasi. Secara 

keseluruhan, kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Koperasi Syariah 

Umat Sejahtera Mulia Kebumen kurang baik yaitu memperoleh skor 10,51 persen 

pada 2013, meningkat menjadi 11,61 persen pada 2014 dan 2015 sebesar 12,70 

persen. 

Ringkasan kinerja Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen secara 

keseluruhan menggunakan Balanced Scorecard selama tiga tahun ditunjukkan 

dengan tabel 4.20. 

Tabel 4.20. Skor BSC Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen 

Tahun Perspektif Skor (%) 

2013 

Perspektif Keuangan 28,18 

Perspektif Anggota 23,51 

Perspektif Proses Bisnis Internal 20,73 

Persepektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan 10,51 

Total Skor 82,93 

2014 

Perspektif Keuangan 33,66 

Perspektif Anggota 21,01 

Perspektif Proses Bisnis Internal 17,35 

Persepektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan 11,61 

Total Skor 83,63 
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 lanjutan tabel 4.20 

Tahun Perspektif Skor (%) 

2015 

Perspektif Keuangan 29,53 

Perspektif Anggota 21,51 

Perspektif Proses Bisnis Internal 16,85 

Persepektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan 12,70 

Total Skor 80,60 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016. 

Tabel 4.20 menunjukkan total skor Balanced Scorecard dari ke empat 

persepktif dari Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2013 

sebesar 82,93%. Berdasarkan pengukuran yang dikembangkan oleh Salterio, hasil 

kinerja dibandingkan dengan skala 100, bila total skor mencapai 71,5- 85,7 

menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun 2013 dalam 

kategori sangat baik. Kontribusi perspektif keuangan memberikan kontribusi 

terbesar yaitu 28,18%. Kontribusi perspektif anggota, proses bisnis internal, dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan masing-masing 23,51%, 20,74%, dan 

10,51%. 

Total skor Balanced Scorecard pada tahun 2014 mengalami peningkatan 

menjadi 83,63%, menunjukkan bahwa kinerja termasuk dalam kategori sangat 

baik, dengan demikian dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen pada tahun berikutnya.  

Total skor Balanced Scorecard pada tahun 2015 mengalami penurunan 

menjadi 80,60%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kinerja koperasi pada 

tahun 2013 dan 2014 masih lebih baik dari tahun 2015. Hal tersebut disebabkan 
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karena pada tahun 2016 merupakan tahun akselerasi bagi koperasi, yang mana 

koperasi menargetkan sasaran strategis yang lebih tinggi dari lima tahun 

sebelumnya pada tahun 2011-2015. Jadi kinerja pada tahun 2015 merupakan 

persiapan kinerja untuk koperasi memasuki fase akselerasi, sehingga menargetkan 

sasaran strategis yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. 

4.5. Hubungan antara keempat perspektif dalan penerapan Balanced 

Scorecard pada Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen. 

Hubungan sebab-akibat pada keempat perspektif dalam Balanced Scorecard 

pada tahun 2015, dimulai dengan hasil dari perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan yang menunjukkan perkembangan karyawan sebesar 3,94%, dan 

peningkatan kehandalan teknologi sebesar 8,76%. 

Dengan perkembangan karyawan dan teknologi handal yang dimiliki 

koperasi, akan mendukung kapabilitas strategi yang tepat melalui perspektif 

proses bisnis internal dalam memberikan layanan kepada anggota, yang kemudian 

mempengaruhi besarnya jumlah anggota yang dilayani Koperasi Syariah Umat 

Sejahtera Mulia Kebumen, dimana pertumbuhan kantor layanan yaitu 1 kantor 

cabang setiap dua tahun, aktiva produktif 66,75%, serta perkembangan produk 

pembiayaan unggulan sebesar 3,28% dari tahun sebelumnya. 

Perspektif proses bisnis internal yang efektif akan memberikan nilai spesifik 

ke anggota koperasi melalui perspektif anggota/pelanggan, yaitu kepuasan 

anggota yang dilihat dari tingkat keluhan sebesar 0,61%, retensi anggota 99,66%, 

dan akuisisi anggota 0,95%. 
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Kinerja keseluruhan dari ketiga perspektif tersebut yaitu perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif 

anggota/pelanggan, akan tercermin dari kinerja keuangan yang terjadi pada 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen untuk memenuhi target yang 

telah ditentukan sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dari efisiensi biaya 

operasional sebesar 92,97%, peningkatan asset sebesar 11,12%, peningkatan dana 

pihak ketiga yang tumbuh sebesar 34,8%, serta peningkatan pembiayaan sebesar 

3,2%, serta likuiditas koperasi yang tercermin dalam NPF sebesar 2,04%, dengan 

peningkatan kinerja tersebut akan meningkatkan SHU sebesar 3,21%. 

Peningkatan SHU menunjukkan peningkatan pendapatan setiap anggota koperasi 

dari sisa hasi usaha yang dibagikan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

anggota koperasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat 

diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Perspektif Keuangan 

Kinerja Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen ditinjau dari 

perspektif keuangan, yang diukur menggunakan sasaran strategis 

berdasarakan penilaian kesehatan koperasi meliputi penurunan biaya 

operasional, peningkatan asset, peningkatan penerimaan, peningkatan 

pembiayaan, peningkatan SHU, serta penurunan NPF, menunjukkan bahwa 

kinerja sasaran tersebut sudah baik. Koperasi telah mampu meningkatkan 

efisiensi biaya operasional, serta meningkatkan asset, modal, pembiayaan, 

serta SHU, serta cukup mampu untuk meminimalkan piutang bermasalah 

yang terlihat dari penurunan rasio NPF, sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa kinerja perspektif keuangan tergolong baik. 

2. Perspektif Pelanggan/Anggota 

Kinerja Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen ditinjau dari 

perspektif anggota/pelanggan dengan indikator kepuasan anggota, retensi 

anggota dan akuisisi anggota tahun 2015 menunjukkan hasil yang cukup 

baik, meskipun tingkat kepuasan dan retensi anggota sudah baik, namun 

pencapaian tingkat akuisisi koperasi masih jauh dari target yang ditentukan, 
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sehingga dapat dikatakan koperasi belum mampu untuk memperoleh 

anggota baru. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Kinerja Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen ditinjau dari 

perspektif proses bisnis internal dengan sasaran strategis pengembangan 

produk unggulan, peningkatan aktiva produktif, dan peningkatan sarana 

prasarana, menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari peningkatan 

penggunaan produk unggulan dan perkembangan produk inovasi, dan 

bertumbuhnya kantor cabang sejumlah satu kantor cabang setiap dua tahun 

yang memudahkan anggota untuk mendapat pelayanan koperasi, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja perspektif proses bisnis internal 

koperasi baik. 

4. Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan 

Kinerja Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen ditinjau dari 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan sasaran strategis 

pengembangan karyawan dan peningkatan kehandalan teknologi informasi 

kurang baik, hal ini dapat dilihat pada kedua sasaran strategis yaitu 

peningkatan kualitas dan kompetensi karyawan, dan kehandalan teknologi 

informasi koperasi yang belum berhasil tercapai selama tiga tahun, yang 

mana koperasi belum mampu memaksimalkan jumlah karyawan yang 

mengikuti pelatihan, dengan hanya mengikutsertakan satu karyawan 

sedangkan koperasi menargetkan maksimal 5 karyawan per tahunnya, dan 

kinerja kehandalan teknologi yang belum mampu mencapai target. 
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5.2. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diajukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen hendaknya: 

a. Koperasi perlu meningkatkan strategi promosi yang dapat menarik 

masyarakat calon anggota koperasi untuk bergabung dengan koperasi, 

b. Perlu untuk mengevaluasi kembali kebutuhan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan 

2. Bagi akademisi, yaitu peneliti selanjutnya, diharapkan: 

a. Menambah objek penelitian sehingga dapat dilakukan perbandingan 

kinerja. 
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hitungan Target Kinerja 

1. Penentuan target kinerja perspektif keuangan 

a. Sasaran strategis efisiensi biaya operasional. Target rasio BOPO telah 

ditentukan oleh koperasi. 

Tahun Target BOPO 

2013 93,50% 

2014 93,30% 

2015 93,06% 

 

b. Sasaran strategis peningkatan asset  

Tahun Asset (Rp) 

 

Target Aset  

(Rp) 

 

Perhitungan 

target 

Target 

Pertumbuhan 

2013 19,865,258,557 17,750,000,000  - 

2014 
21,770,773,757 21,050,000,000 

              

              
 106% 

2015 
24,191,940,740 24,370,000,000 

              

              
 112% 

 

c. Sasaran strategis peningkatan penerimaan 

Tahun DPK (Rp) Target DPK 
Perhitungan 

target 

Target 

Pertumbuhan  

2013 9,098,546,235 9,418,541,707  - 

2014 12,128,004,516 11,237,742,384 
             

              
 123.51% 

2015 16,348,195,150 15,999,773,649 
              

              
 131.92% 

 

d. Sasaran strategis peningkatan pembiayaan 

Tahun Total 

Pembiayaan 

(Rp) 

Target 

Pembiayaan 

(Rp) 

Perhitugnan 

target 

Target 

Pertumbuhan  

2013 12,739,787,659 12,182,286,570  - 

2014 15,648,580,372 15,415,143,067 
              

              
 121.00% 

2015 16,149,243,887 18,982,790,395 
              

              
 121.31% 
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e. Sasaran strategis peningkatan SHU 

Tahun SHU  (Rp) 
Target SHU 

(Rp) 

Perhitungan 

target 
 Target 

Pertumbuhan  

2013 250,602,211 277,373,705  - 

2014 280,102,301 289,429,665 
           

           
 115% 

2015 289,103,012 301,485,625 
           

           
 108% 

 

f. Sasaran strategis penurunan NPF 

Tahun NPF (%) Target NPF (%) 

2013 3.41% 2.5% 

2014 1.39% 2.5% 

2015 2.04% 2.5% 

 

2. Penentuan target kinerja perspektif anggota 

a. Sasaran strategis kepuasan anggota 

Kepuasan anggota yang diukur menggunakan tingkat keluhan, ditargetkan 

kurang dari 5% dari seluruh total anggota. 

Tahun Target keluhan  (%) 

2013 >5% 

2014 >5% 

2015 >5% 

 

b. Sasaran strategis retensi anggota 

Target retensi anggota sebesar 100%, yang menandakan jumlah anggota 

tetap, atau tidak ada anggota yang keluar. 

 

c. Sasaran strategis akuisisi anggota 

Target akusisi sebesar 450-500 anggota baru, atau sebesar 5% dari tahun 

sebelumnya 

Tahun Target akuisisi 

2013 5% 

2014 5% 

2015 5% 
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3. Penentuan target kinerja perspektif proses bisnis internal 

a. Sasaran strategis perkembangan produk unggulan 

Tahun 
Produk 

Unggulan (Rp) 

Target produk 

unggulan (Rp) 

Perhitungan 

target 

Target 

pertumbuhan 

2013 12,194,524,748 9,241,980,000  - 

2014 14,979,421,132 14,867,593,955 
              

              
 122% 

2015 15,470,089,729 15,728,392,189 
              

              
 105% 

 

b. Sasaran strategis aktiva produktif 

Tahun 
Target Pertumbuhan 

aktiva produktif  

2013 61.32% 

2014 70.81% 

2015 70.20% 

 

c. Sasaran strategis peningakatan sarana prasarana 

Target sasaran strategis peningkatan sarana prasarana ditentukan dengan 

pertumbuhan jumlah kantor layanan, baik kantor cabang maupun kantor 

kas, yang mana koperasi menargetkan pertumbuhan 1 kantor layanan 

setiap 2 tahun 

4. Penentuan target kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

a. Sasaran strategis peningkatan kualitas dan kompetensi karyawan 

i. Ukuran hasil peningkatan frekuensi pelatihan 

Frekuensi pelatihan ditargetkan sejumlah 2 pelatihan per tahun 

ii. Ukuran hasil peningkatan jumlah karyawan yang mengikuti 

pelatihan 

Jumlah karyawan yang ditargetkan mengikuti pelatihan maksimal 5 

karyawan per tahun 

b. Sasaran strategis peningkatan kehandalan teknologi 

Target peningkatan kehandalan teknologi ditentukan dari jumlah 

komputer yang sudah tersedia dalam setiap kantor layanan koperasi 

untuk mempermudah pelayanan kepada anggota, yaitu sejumlah 12 unit 

komputer. 
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Lampiran 4. Kuesioner pembobotan BSC 

 

Kepada Yth.      Semarang,      Agustus 2016 

Bapak/Ibu/Saudara responden 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Animah 

NIM : 7311412066 

Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang, yang sedang melakukan penelitian di Koperasi Syariah Umat Sejahtera 

Mulia Kebumen, dalam rangka menyelesaikan studi akhir program sarjana (S1), 

memerlukan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. 

Saya mohon kesediaan bapak/ibu/saudara untuk mengisi kuesioner 

penelitian ini yang bertema pengukuran kinerja strategi bisnis koperasi 

menggunakan metode Balanced Scorecard. Saya mengharap kesediaan Bapak/Ibu 

untuk mengisi kuesioner secara lengkap dan benar sehingga informasi yang 

disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan responden membaca terlebih 

dahulu petunjuk pengisian yang diberikan. Informasi yang diterima dari kuesioner 

ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis.  

Atas bantuan dan kesediaan dalam mengisi kuesioner ini, saya 

mengucapkan terimakasih. 

 

Hormat saya 

Peneliti 

 

 

Animah 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS EKONOMI 

JURUSAN MANAJEMEN 

Gedung C6, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang-50229 

Telp. +66248508015 Fax. +62248508015 

Laman : http://fe.unnes.ac.id email : fe@unnes.ac.id 

http://fe.unnes.ac.id/
mailto:fe@unnes.ac.id
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DATA RESPONDEN 

Nama  : ……………………… 

Jabatan : ……………………… 

Tanda tangan : ……………………… 

 

TUJUAN 

Menentukan bobot nilai perbandingan berpasangan antara dua faktor berdasarkan 

tingkat kepentingan atau pengaruhnya terhadap kinerja koperasi. 

Petunjuk Umum 

1. Pengisisn kuesioner dilakukan secara tertulis oleh responden 

2. Responden diharapkan melakukan pengisisn kuesioner pada satu waktu 

untuk menghindari inkonsistensi atas jawaban. 

3. Jawaban merupakan pendapat pribadi masing-masing responden, sehingga 

memungkinkan terjadi perbedaan pendapat dengan responden lain ataupun 

dengan penelitian. 

Petunjuk Pengisian 

1. Bapak/Ibu diminta untuk mengisikan bobot untuk masing-masing faktor 

dengan membandingkan secara berpasangan pada faktor yang tersedia 

pada tabel berdasarkan derajat pengaruhnya terhadap kinerja pada 

Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen. 

2. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan skala ordinal, melalui aspek 

derajat kepentingan. Berikut adalah definisi dari setiap skala derajat 

kepentingan. 

Nilai Skala 
Derajat 

Kepentingan 
Definisi 

1 Tidak  penting Suatu unsur dianggap tidak penting dibandingkan 

dengan unsur yang menjadi pembandingnya 

2 Kurang penting Suatu unsur dianggap kurang penting jika 

dibandingkan dengan unsur pembandingnya 

3 Sama penting Suatu unsur dianggap memiliki tingkat kepentingan 
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yang sama 

4 Lebih penting Suatu unsur dianggap lebih penting dibandingkan 

dengan unsur pembandingnya 

5 Sangat penting Suatu unsur sangat penting dibandingkan dengan 

unsur pembandingnya 

Kebalikannya  Bila nilai-nilai di atas dianggap membandingkan 

antara elemen A dan B, maka nilai-nilai kebalikan 

(1/2, 1/3, …, 1/5) digunakan untuk membandingkan 

kepentingan B terhadap A 

 

Contoh : 

Alternatif A B C D 

A  5 1 2 

B   1/5 4 

C    3 

D     

 

Keterangan: 

 Alternatif A sangat penting dari alternatif B, maka diberi nilai 5 

 Alternatif A tidak  penting dari alternatif C, maka diberi nilai 1 

 Alternatif A kurang penting dari alternatif D, maka diberi nilai 2 

 Alternatif B sangat tidak penting dari alternatif C, maka diberi nilai 1/5 

 Alternatif B lebih penting dari alternatif D, maka diberi nilai 4 

 Alternatif C sama penting dengan alternatif D, maka diberi nilai 3 

 

A. Penentuan Bobot Perspektif Balanced Scorecard  

Balanced scorecard sebagai pengukuran kinerja memiliki empat perspektif 

yang merupakan variabel utama dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Perspektif keuangan, berkaitan dengan  efisiensi biaya operasional, 

peningkatan asset, penerimaan, pembiayaan, SHU, serta penurunan NPF. 

2. Perspektif pelanggan (anggota) berkaitan dengan akuisisi anggota, retensi 

dan kepuasan anggota terhadap pelayanan koperasi. 

3. Perspektif proses bisnis internal, berkaitan dengan perkembangan produk 

unggulan, aktiva produktif, dan pertumbuhan mitra usaha 
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4. Perspektif proses perkembangan, berkaitan dengan pengembangan 

karyawan, dan teknologi yang dimiliki koperasi 

 

Bandingkan berdasarkan tingkat kepentingan/pengaruh relatif antara suatu 

perspektif dengan perspektif lainnya. 

Alternatif 

Perspektif 

Keuangan  

(F) 

Perspektif 

Pelanggan 

(C) 

Perspektif 

Proses Bisnis 

Internal (I) 

Perspektif 

Proses 

Perkembangan 

(G) 

F     

C     

I     

G     

 

B. Penentuan Bobot Sasaran Strategis 

1. Perspektif Keuangan (F) 

Perspektif keuangan memiliki beberapa prioritas sasaran strategis yang 

perlu dipertimbangkan, yaitu : 

1. F1 : Efisiensi biaya operasional 

2. F2 : Peningkatan Asset 

3. F3 : Peningkatan Penerimaan 

4. F4 : Peningkatan Pembiayaan 

5. F5 : Pertumbuhan SHU 

6. F6 : Penurunan NPF 

 

Bandingkan berdasarkan tingkat kepentingan atau pengaruh relatif 

antara suatu perspektif dengan perspektif lainnya. 

Alternatif F1 F2 F3 F4 F5 F6 

F1       

F2       

F3       

F4       

F5       

F6       
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2. Perspektif pelanggan (C) 

Sasaran strategis dalam perpektif anggota/ pelanggan yang perlu 

dipertimbang- kan yaitu : 

1. C1 : Peningkatan kepuasan anggota 

2. C2 : Retensi anggota 

3. C3 : Akuisisi anggota 

 

Bandingkan berdasarkan tingkat kepentingan atau pengaruh relatif 

antara suatu perspektif dengan perspektif lainnya 

Alternatif C1 C2 C3 

C1    

C2    

C3    

 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal (I) 

Beberapa sasaran strategis dalam perspektif proses bisnis internal yang 

perlu dipertimbangkan, yaitu: 

1. I1 : Perkembangan produk unggulan 

2. I2 : Aktiva produktif 

3. I3 : Peningkatan sarana prasarana 

 

Bandingkan berdasarkan tingkat kepentingan atau pengaruh relatif 

antara suatu perspektif dengan perspektif lainnya 

Alternatif I1 I2 I3 

I1    

I2    

I3    

 

4. Perspektif Proses Perkembangan (G) 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memiliki tiga prioritas  sasaran 

strategis yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 

1. G1 : Peningkatan kualitas dan kompetensi karyawan 

2. G2 : Peningkatan pemanfaatan teknologi 
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Bandingkan berdasarkan tingkat kepentingan atau pengaruh relatif 

antara suatu perspektif dengan perspektif lainnya 

Alternatif G1 G2 

G1   

G2   

 

C. Pembobotan Ukuran Hasil 

1. Perspektif Proses Perkembangan 

Perspektif proses perkembangan sasaran strategis pengembangan 

karyawan memiliki dua prioritas ukuran hasil yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu: 

1. G11 Frekuensi Pelatihan 

2. G12 Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan 

 

Bandingkan berdasarkan tingkat kepentingan atau pengaruh relatif 

antara suatu perspektif dengan perspektif lainnya 

Alternatif G11 G12 

G11   

G12   
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Lampiran 5. Hasil perhitungan Pembobotan BSC 

Pembobotan dihitung menggunakan bantuan Ms. Excel untuk menghitung 

besarnya bobot.  

A. Hasil Pembobotan Perspektif Balanced Scorecard  

Alternatif 

Perspektif 

Keuangan 

(F) 

Perspektif 

Pelanggan 

(C) 

Perspektif 

Proses Bisnis 

Internal (I) 

Perspektif 

Pembelajaran& 

Pertumbuhan 

(G) 

Skor Bobot 

F   3 4 3 10 29.20% 

C 3   3 3 9 26.28% 

I 0.25 3.00   3 6.25 18.25% 

G 3.00 3.00 3   9 26.28% 

 Total skor 34.25 100% 

 

B. Hasil Pembobotan Sasaran strategis dalam setiap perspektif 

1. Hasil pembobotan perspektif keuangan 

Alternatif F1 F2 F3 F4 F5 F6 Skor Persentase Bobot  

F1   3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 16 18.88% 5.51% 

F2 3.00   3.00 4.00 3.00 3.00 16 18.88% 5.51% 

F3 0.25 3.00   3.00 0.25 3.00 9.5 11.21% 3.27% 

F4 3.00 0.25 3.00   3.00 3.00 12.25 14.45% 4.22% 

F5 3.00 3.00 4.00 3.00   3.00 16 18.88% 5.51% 

F6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00   15 17.70% 5.17% 

Total skor 84.75 100% 29.20% 

 

2. Hasil pembobotan perspektif pelanggan (anggota) 

Alternatif C1 C2 C3 Skor Persentase  Bobot  

C1   2.00 2.00 4.00 22.22% 5.84% 

C2 4.00   3.00 7.00 38.89% 10.22% 

C3 4.00 3.00   7.00 38.89% 10.22% 

Total 18 100% 26.28% 
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3. Hasil pembobotan perspektif proses bisnis internal 

Alternatif I1 I2 I3 Skor Persentase  Bobot  

I1 

 

4.00 3.00 7.00 38.89% 7.10% 

I2 2.00 

 

3.00 5.00 27.78% 5.07% 

I3 3.00 3.00 

 

6.00 33.33% 6.08% 

Total  18.00 100.00% 18.25% 

 

4. Hasil pembobotan perspektif pembelajran dan pertumbuhan 

Alternatif G1 G2 Skor Persentase  Bobot 

G1 
 

3 3 50% 13.14% 

G2 3 
 

3 50% 13.14% 

Total  6 100% 26.28% 

 

C. Hasil pembobotan ukuran hasil  

Hasil pembobotan ukuran hasil peningkatan kualitas dan kompetensi 

karyawan 

Alternatif G11 G12 Skor Persentase  Bobot 

G11   2.00 2.00 33.33% 4.38% 

G12 4.00 

 

4.00 66.67% 8.76% 

Total 6.00 100% 13.14% 

 

 

 

 

 


