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ABSTRAK 

 

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah hal yang sangat 

penting bagi suatu organisasi, karena pengukuran kinerja tersebut berguna untuk 

melakukan evaluasi terhadap performa dan perencanaan strategi bagi organisasi 

untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Alat yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan balance scorecard, 

tujuan utama dari penggunaan balance scorecard adalah untuk membuat 

perubahan yang diperlukan pada teknik evaluasi kinerja tradisional, yang berfokus 

pada bagian keuangan untuk menghitung evaluasi organisasi yang lebih lengkap 

dan efektif. Oleh karena itu, studi literatur ini membahas penggunaan balance 

scorecard di tiga bidang yang berbeda, yaitu di universitas, bank dan rumah sakit. 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan studi literatur ini adalah content 

analysis yang digunakan membandingkan permasalahan yang ada berdasarkan 

studi yang pernah dilakukan di beberapa jurnal internasional yang telah dipilih 

oleh penulis. Dari hasil perbandingan yang telah dilakukan, menunjukkan 

permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian balance 

scorecard, seperti di rumah sakit menggunakan balance scorecard sebagai alat 

untuk mengukur kinerja karena dianggap berguna untuk meningkatkan kualitas 

dan universitas di Inggris menggunakan balance scorecard karena dianggap 

berguna untuk meningkatkan manajemen dan standar kualitas. Namun ada juga 

yang tidak bisa mengimplementasikan balance scorecard dan menolak 

pengimplementasian balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja yang 

dikarenakan oleh beberapa faktor. 

 

Kata Kunci: Performance measurement, Balance Scorecard  

 


