
PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 
Banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan dan tidak 

keberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang 

diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang 

harus direspon. Namun, antara harapan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh pengelola dan pejabat 

pemerintahan sering berbeda. 

Kinerja organisasi publik harus dilihat secara luas dengan 

mengidentifikasi keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Pendekatan dalam pengukuran kinerja bisa 

dimodifikasi agar layak digunakan untuk menilai kinerja akuntabilitas 

publik dengan sebenarnya. . Balanced Scorecard dan Value for Money 

bisa digunakan dalam berbagai macam cara agar mampu mendeteksi 

ketercapaian organisasi publik dalam melayani pelanggan (masyarakat). 

Akan tetapi, menulai kinerja semata-mata dari sisi keuangan akan 

dapat menyesatkan, karena kinerja keuangan yang baik saat ini dapat 

dicapai dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan jangka panjang 

perusahaan. Dan sebaliknya, kinerja keuangan yang kurang baik dalam 

jangka pendek dapat terjadi karena perusahaan melakukan investasi-

investasi demi kepentingan jangka panjang. oleh sebab itu maka metode 

balanced scorecard dapat digunakan karena pendekatan pengukuran 

kinerja ini membandingkan 4 aspek pespektif yaitu: 

1. perspektif keuangan,  
2. perspektif kepuasan pelanggan,  
3. perspektif bisnis internal, dan  
4. perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Berdasarkan paparan diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana 

kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Badan penanggulangan 

bencana daerah kota Tanjungpinang jika menggunakan konsep konsep 

balanced scorecard. Oleh sebab itu, penelitian ini penulis beri judul 

“ Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja 

Pada Instansi Pemerintah” (Studi Kasus pada Bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana badan penanggulangan bencana daerah Provinsi 

KEPRI Khusus diTanjungpinang. 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

dapat ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

      “Apakah kinerja Badan penanggulangan bencana daerah Provinsi 

Kepri Khususnya Kota Tanjungpinang, Bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana jika diukur dengan menggunakan konsep Balanced 

Scorecard?” 

Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui apakah kinerja Badan penanggulangan bencana 

daerah Kota Tanjungpinang, Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 

jika diukur menggunakan konsep Balanced Scorecard. 

 

 

 



TELAAH PUSTAKA 
1. Pengertian Instansi Pemerintah 

Adapun pengertian Instansi Pemerintah menurut RUU Administrasi 

Pemerintah Draft IV, Januari 2006 yaitu sebagai berikut: “Instansi 

Pemerintah adalah semua organisasi milik pemerintah yang melaksanakan 

fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan administrasi 

pemerintah baik dipusat maupun didaerah” (MenPAN, 2005). Instansi 

pemerintah tersebut memilikik fungsi yang kuat yaitu memliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengelola suatu wilayah yang 

dikuasainya. 

2. Pengertian BPBD 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD 

adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi penanggulangan bencana di daerah. 

3. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik 

a. Pengertian Kinerja 
Menurut Daily (2010:31) mengemukakan pengertian kinerja 

sebagai berikut:“Kinerja adalah hasil kerja suatu organisasi 

dalam rangka mewujudkan tujuannya. Secara sepintas kinerja dapat 

diartikan sebagai perilaku berkarya, penampilan, atau hasil 

karya. Oleh sebab itu, kinerja merupakan bentuk bangunan yang 

multidimensional sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi 

bergantung kepada banyak faktor.” 

b. Pengertian Pengukuran Kinerja 
Menurut Marconi (1998) dalam Mulyadi (2001), pengukuran 

kinerja adalah: 

“Penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu 

organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasar sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.”  

c. Pengertian Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik 
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem 

yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian 

suatu strategi  melalui alat ukur finansial dan non finansial. 

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat 

pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat 

diperkuat dengan menetapkan reward and punishment (Mardiasmo, 

2002:121).  

d. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 
Menurut Mardiasmo (2002:122), secara umum tujuan pengukuran 

kinerja adalah:  

1. Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. 
2. Menyeimbangkan ukuran kinerja finansial & non-finansial.  
3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan 

bawah, serta memotivasi pencapaian goal congruence.  

4. Alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional 
3. Pengertian Indikator Kinerja 

Menurut Daily (2010:33), Indikator kinerja adalah ukuran 

kualitatif maupun kuantitatif untuk dapat menggambarkan tingkat 

pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik tahap perencanaan (ex-

ante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan 

selesai (ex-post). 



4. Balanced Scorecard 

a. Sejarah Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard adalah alat yang menyediakan pengukuran 

komprehensif bagi para manajer tentang bagaimana organisasi 

mencapai kemajuan lewat sasaran-sasaran strategisnya. Balanced 

scorecard diperkenalkan pertama kali oleh Kaplan dan Norton pada 

tahun 1992 dalam artikel di Harvard Business Review yang berjudul 

The Balanced Scorecard - Measures That Drives Performance. 

b. Pengertian Balanced Scorecard 
Menurut Yuwono (2002), BSC adalah suatu mekanisme sistem 

manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi 

ke dalam tindakan nyata di lapangan. BSC adalah salah satu alat 

manajemen yang telah terbukti telah membantu banyak perusahaan 

dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Balanced Scorecard 

merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian 

yang secara cepat, tepat dan komprehensif dapat memberikan 

pemahaman kepada manajer tentang kinerja bisnis. Pengukuran 

kinerja tersebut memandang unit bisnis dari empat perspektif 

yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 

proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

c. Karakteristik Balanced Scorecard 
Menurut John Sterling pada jurnalnya yang  berjudul “Using 

The Balanced Scorecard In A Sophisticated Law Firm” tahun 2007, 

terdapat 4 (empat) karakteristik dalam kertas kerja BSC ini, 

yaitu: 

1. Pengukuran Finansial 
2. Pengukuran terhadap pelanggan 
3. Pengukuran terhadap pengembangan dan pembelajaran 
4. Pengukuran terhadap bisnis proses perusahaan 

d. Perspektif Balanced Scorecard 
Empat perspektif yang menjadi fokus dalam Balanced 

Scorecard ini sebenarnya terbagi atas dua sub yaitu perspektif 

keuangan dan non-keuangan. Perspektif non keuangan ini dijabarkan 

lagi kedalam perspektif customer, proses bisnis internal, serta 

pertumbuhan dan pembelajaran.  

1. Perspektif Keuangan/ Finansial :  
Perspektif Keuangan, perspektif yang tetap menjadi perhatian 

dalam konsep BSC, karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari 

konsekuensi ekonomi yang terjadi dan disebabkan oleh pengambilan 

keputusan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pada 

perspektif ini adalah pertumbuhan anggaran (Mardiasmo, 2002) 

2. Perspektif Customer/Pelanggan 
Mulyadi(2011:224) Perspektif Pelanggan, dalam perspektif ini 

manajemen perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan dan segmen 

pasar dimana unit bisnis tersebut akan bersaing dan berbagai 

ukuran kinerja unit bisnis dalam segmen sasaran. Untuk pengukuran 

kepuasan pelanggan adalah dengan melihat kepuasan pelanggan Pada 

perspektif ini indikator yang digunakan untuk pengukuran kinerja 

yaitu pelayanan dan pengetahuan ; 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 



Perspektif ini mencangkup indikator produktifitas, kualitas, 

waktu penyerahan, waktu tunggu dan sebagainya. Indikator ini 

memungkinkan kita untuk menentukan apakah proses mengalami 

peningkatan atau mencapai target dan sasaran. Beberapa aspek 

dapat memberikan gambaran perspektif ini, yaitu: 

4. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 
Menurut sasoko (2004). Untuk mempertahankan kesetiaan pegawai 

manajemen harus mampu mengerti keinginan pegawai, dalam hal ini 

kebutuhan manusia ( human needs ). Betapa pentingnya untuk terus 

memperhatikan pegawainya, memantau kesejahteraannya, meningkatkan 

pengetahuan pegawai yang pada gilirannya akan meningkatkan 

kemampuan untuk mencapai hasil ketiga perspektif 

diatasnya.Meskipun keinginan ini bisa bermacam-macam, beberapa 

keinginan ( wants ) berikut ini merupakan berbagai keinginan yang 

umum dinyatakan, yang terdiri dari :1. Motivasi 2. Kesempatan 

pengembangan diri 3. Inovasi 4. Suasana dalam bekerja 

e. Cara Pengukuran dalam Balanced Scorecard 
Pengukuran kinerja sebagaimana digunakan dalam Balanced 

Scorecard bergeser menuju pemotivasian personal untuk mewujudkan 

visi dan misi strategi organisasi. Balanced Sorecard merupakan 

sekelompok tolok ukur kinerja yang terintegrasi yang berasal dari 

strategi perusahaan dan mendukung strategi perusahaan di seluruh 

organisasi. Suatu strategi pada dasarnya merupakan suatu teori 

tentang bagaimana mencapai tujuan organisasi. Balanced Scorecard 

juga merupakan sarana pengukuran bagi kinerja strategis dan 

operasionalisasi strategi melalui lagging indicators dan lead 

indicators yang melintasi empat perspektif Balanced Scorecard 

yang seimbang dan terkait secara kausal dari hilir ke hulu. Cara 

pengukuran dalam Balanced Scorecard adalah mengukur secara 

seimbang antara perspektif yang satu dengan perspektif yang 

lainnya dengan tolok ukur masing-masing perspektif. 

f. Keunggulan dan Kelemahan Balanced Scorecard 
Balanced scorecard dimanfaatkan dalam setiap tahap sistem 

manajemen strategik, sejak tahap perumusan strategi sampai tahap 

implementasi dan pemantauan (Mulyadi, 2001). Pada tahap perumusan 

strategi (strategy formulation), Balanced Scorecard digunakan 

untuk memperluas cakrawala dalam menafsirkan hasil penginderaan 

terhadap trend perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri 

ke perspektif yang lebih luas. Pada tahap perencanaan strategik 

(strategic planning) Balanced Scorecard digunakan untuk 

menerjemahkan strategi ke dalam sasaransasaran stratejik yang 

komprehensif, koheran, seimbang dan terukur. Pada tahap 

penyusunan program (programming), Balanced Scorecard digunakan 

untuk menjabarkan inisiatif strategik di empat perspektif ke 

dalam program. Pada tahap penyusunan anggaran (budgeting) 

Balanced Scorecard digunakan untuk menjabarkan program ke dalam 

anggaran sehingga anggaran yang dihasilkan juga bersifat 

komprehensif. 

5. Implementasi Balanced Scorecard pada Organisasi Pemerintah 

Menurut Daily (2010:73), Balanced Scorecard digunakan hampir 

seluruh proses penyusunan neraca. Pemerintah pada era sekarang ini 

diharapkan untuk menjadi akuntabel, kompetitif, ramah rakyat dan 



berfokus pada kinerja. Tuntutan ini mengharuskan instansi pemerintah 

untuk bertindak professional sebagaimana yang dilakukan oleh 

organisasi swasta. 

Balanced Scorecard adalah sebuah cara pandang baru baagaimana 

suatu organisasi akan dapat dikelola dengan baik lagi. Balanced 

Scorecard dikembangkan oleh setiap instansi pemerintah untuk 

mempertajam perannya dalam menjalankan funsi-fungsi pemerintah. 

Berikut penjelasan 4 perspektif Balanced Scorecard dalam pemerintahan:  

a. Perspektif Keuangan 
Perspektif Keuangan, perspektif yang tetap menjadi perhatian 

dalam konsep BSC, karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari 

konsekuensi ekonomi yang terjadi dan disebabkan oleh pengambilan 

keputusan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pada 

perspektif ini adalah pertumbuhan anggaran (Mardiasmo, 2002) 

b. Perspektif Pelanggan 
Penilaian kinerja perspektif pelanggan bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pelanggan dalam hal ini masyarakat melihat 

organisasi dalam hal menyediakan jasa layanan publik apakah sudah 

sesuai dengan keinginan masyarakat. (Daily:2010). 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal 
Pada dasarnya perspektif proses bisnis internal adalah 

membangun keunggulan organisasi melalui perbaikan proses internal 

organisasi yang berkelanjutan. Pengukuran pada perspektif ini 

mengacu pada proses kerja yang dilakukan dalam organisasi. Apakah 

organisasi telah melakukan proses kerja dengan baik sehingga 

dapat mengoperasikan produk/jasa secara efektif dan efisien 

sesuai yang diisyaratkan organisasi atau yang menjadi tuntutan 

pelanggan. Proses bisnis yang dibangun, yaitu sarana dan 

prasarana, proses, kepuasan bekerja. 

d. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 
Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk 

menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Tujuan dalam perspektif 

ini adalah menyediakan infrastruktur bagi perspektif finansial, 

pelanggan, dan proses bisnis internal, agar tujuan dari 

perspektif-persepektif tersebut tercapai. Perspektif ini 

bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan, meningkatkan 

kapabilitas sistem informasi, dan peningkatan keselarasan dan 

motivasi. Ukuran yang bisa digunakan antara lain motivasi, 

kesempatan pengembangan diri, inovasi, suasana dalam bekerja 

banyaknya saran yang diberikan oleh pegawai, dan lainnya (Imelda, 

2004:110) 

6. Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Balanced Scorecard adalah 

sebagai berikut:   

Penelitian yang dilakukan oleh Marista (2002) mengenai Analisis 

Penelitian Kinerja Menggunakan Balanced Scorecard (Studi Kasus pada 

PT. Andalan Pasific Samudera Semarang) 

Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Dhalifah dengan judul 

“Analisis Pengukuran Kinerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau dengan Metoda Balanced Scorecd. 

7. Kerangka Pemikiran dan Model Penelitian 

a. Kerangka Pemikiran 



Pengukuran kinerja menjadi hal yang sangat penting bagi penilaian 

keberhasilan pencapaian suatu organisasi baik swasta maupun public. 

Salah satu sistem pengukuran yang saat ini telah mulai diterapkan 

organisasi-organisasi di beberapa Negara adalah system pengukuran 

kinerja dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard, suatu konsep 

pengukuran kinerja yang menilai kinerja organisasi melalui empat 

perspektif. 

Setiap organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan untuk 

mencapai tujuan atau target tersebut, organisasi harus memiliki vis, 

misi dan strategi yang kemudian akan dilakukan pengukuran kineja untuk 

mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan 

kinerja yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan salah 

satunya dengan menggunakan konsep Balanced scorecard tersebut. 

Hasil dari pengukuran itu nantinya akan bisa dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak otoritas yang lebih tinggi, yaitu 

pemerintah dalam menentukan kebijakan apa yang akan diambil untuk 

dapat meningkatakan kinerja yang teleh ada demi memenuhi tujuannya 

yaitu melayani masyarakat. 

b. Model Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
1. Objek Penelitian 

Pada penelitian ini penulis memilih Bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

KEPRI Khusus diTanjungpinang sebagai objek penelitian. Diperlukan 

metode yang baik untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja pegawai 

Empat Perspektif BSC: 

1. Perspektif                2.  Perspektif            3.  Perspektif Proses      

    Keuangan                     Pelanggan            Bisnis Internal 

4. Perspektif Pembelajaran 

                                     dan Pertumbuhan 

 

Hasil pengukuran kinerja 

Visi, Misi dan Strategi Kinerja 

 



pada Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Provinsi KEPRI Khusus 

diTanjungpinang. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi KEPRI Khusus diTanjungpinang dan sampel yang digunakan 

adalah data-data keuangan berupa laporan realisasi anggaran untuk 

menilai perspektif keuangan. Sedangkan untuk perspektif proses bisnis 

internal dan perspektif pertumbuhan serta pembelajaran penulis akan 

memberikan sejumlah pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan 

untuk perspektif pelanggan, penuils mengambil sampel sebanyak 45 

korban bencana datang selama 1 bulan terakhir. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 
Data yang berupa keterangan, penjelasan/uraian yang berhubungan 

dengan penelitian yang meliputi tujuan, aktivitas yang terjadi 

dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi KEPRI Khusus 

diTanjungpinang. 

b. Sumber data  
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu sejumlah data yang secara langsung diperoleh 

melalui penelitian di lapangan termasuk dengan pelaksanaan 

kegiatan yang berhubungan dengan objek penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh tidak 

secara langsung tetapi melalui studi kepustakaan yang terdiri 

dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumentasi dan 

literatur. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi dan studi pustaka 
Teknik pengumpulan data dengan mencatat dan menyalin dokumen yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga melakukan 

studi pustaka untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber-sumber yang 

diperoleh dari literatur yang membahas tentang pengukuran kinerja 

menggunakan Balanced Scorecard. 

b. Quesioner 
Teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

KEPRI Khusus diTanjungpinang. 

5. Identifikasi oprasional dan variable 

Terdapat sebuah Variabel terikat dalam penelitian ini yang diukur 

oleh empat variable bebas yaitu empat perspektif dalam konsep Balanced 

Scorecard.. 

a. Perspektif Keuangan, untuk mengukur kinerja pada perspektif ini 
adalah pertumbuhan anggaran (Mardiasmo, 2002) 

b. Perspektif Pelanggan, Untuk pengukuran kepuasan pelanggan adalah 
dengan melihat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh instansi ini. Pada perspektif ini indikator yang 



digunakan untuk pengukuran kinerja yaitu pelayanan dan 

pengetahuan pegawai. 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal, Kaplan mengungkapkan betapa 

pentingnya suatu organisasi bisnis untuk terus memepertahankan 

karyawannya, dan meningkatkan pengetahuan karyawannya. Untuk 

mengukur kinerja pada perspektif ini digunakan indikator: 1) 
sarana prasarana 2) proses 3)kepuasan bekerja 

d. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dalam perspektif ini 

dapat dilihat dalam rangka pertumbuhan dan pembelajaran adalah: 

Motivasi bekerja, Pertumbuhan daya manusia atau kesempatan 

pengembangan diri,inovasi dan suasana dalam bekrja. 

6. Analisis Data 

a. Perspektif Keuangan  
Untuk mengukur kinerja berdasarkan perspektif ini, penulis akan 

melihat laporan realisasi anggaran tahun 2012 yang akan dibandingkan 

dengan laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 

pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi KEPRI Khusus di Tanjungpinang. Indikatornya adalah 

pertumbuhan anggaran (mardiasmo:2002) 

b. Perspektif Pelanggan/customer 
Penelitian ini nantinya menggunakan kuisioner yang akan 

disebarkan kepada masyarakat korban bencana yang berjumlah 45 orang 

yang nantinya akan digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan 

perspektif pelanggan. . Indikator yang digunakan dalam pengukuran 

kinerja perspektif ini yaitu pelayanan pegawai dan pengetahuan 

(Sahir:2010). Teknik pengambilan sampel pada perspektif ini 

menggunakan metode random sampling karena pengambilan sampel dari 

populasi dilakukan secara acak/proporsional tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi tersebut. Berdasarkan dari hasil penelitian 

ini diharapkan dapat diperoleh hasil yang benar-benar objektif, yang 

dikenal dengan istilah validitas. Selain itu perlu juga diuji 

konsistensinya yang dikenal dengan istilah reliabilitas. Validitas dan 

reliabilitas merupakan dua syarat dalam menentukan baik atau tidaknya 

suatu penelitian. 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pertumbuhan dan 

pembelajaran. 

Pengukuran kinerja perspektif bisnins internal, pertumbuhan dan 

pembelajaran akan menggnakan instrument kuisoner yang telah disebarkan 

kepada pegawai Bidang Kesejahteraan pencegahan dan kesiapsiagaan 

disebarkan sebanyak 35 kuesioner sesuai dengan jumlah pegawai di BPBD 

Provinsi Kepri. Indikator yang digunakan dalam perspektif ini adalah 

sarana dan prasarana, proses dan kepuasan bekerja pegawai. Dan 

indikator pertumbuhan dan pembelajaran adalah motivasi, kesempatan 

pengembangan diri, inovasi, suasana dalam bekerja (Dhalifah:2011). 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh hasil 

yang benar-benar objektif, yang dikenal dengan istilah validitas. 

Selain itu perlu juga diuji konsistensinya yang dikenal dengan istilah 

reliabilitas. Validitas dan reliabilitas merupakan dua syarat dalam 

menentukan baik atau tidaknya suatu penelitian. dengan dalam Bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kepri Khusunya Di 

Tanjungpinang. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Deskripsi Objek Penelitian 

a. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Provinsi Khususnya Kota Tanjungpinang. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD 

adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi penanggulangan bencana di daerah. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi  
Visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi 

Kepulauan Riau adalah : “ Terwujudnya Masyarakat Kepulauan Riau yang 

Tangguh dalam Menghadapi Bencana ”. 

b. Misi  
Sedangkan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Provinsi Kepulauan Riau yaitu : 

1. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana; 
2. Membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi kedaruratan; 
3. Membangun dan meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, dunia 

usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana; 

4. Mewujudkan rasa nyaman bagi masyarakat dari ancaman bencana 
3. Pengukuran Kinerja Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepri. 

a. Perspektif Keuangan 

Untuk melaksanakan seluruh programnya Bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan akan memperoleh anggaran yang bersumber dari dana  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) . 

Pertumbuhan Anggaran 

 Untuk mengukur kinerja berdasarkan perspektif ini, penulis akan 

melihat laporan realisasi anggaran yang akan dibandingkan dengan 

laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya pada Bidang Pencegahan Dan 

Kesiap Siagaan BPBD Provinsi Kepri Khususnya Kota Tanjungpinang ( 

Suhardiman:2011). 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan anggaran yang 

bersumber dari APBD mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini 

sangat membantu Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk melakukan 

seluruh programnya untuk mencapai target yang diharapkan. 
b. Perspektif Pelanggan/customer 

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan disebarkan kepada 

masyarakat yang merupakan tugas BPBD PROVINSI khususnya 

diTanjungpinang pada bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan dan akan 

digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan Perspektif Pelanggan. 

Kuesioner ini disebar sebanyak 45 kuesioner kepada masyarakat korban 

bencana yang merupakan tugas pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan 

BPBD Provinsi khusunya Di Tanjungpinang. 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas pada SPSS 17.0 diatas 

menunjukkan bahwa data valid dan reliabel. Penelitian dinyatakan valid 

apabila nilai significant < 0.05 dan < 0.01 kemudian dinyatakan 

Reliabel apabila nilai Cronbach’s α > 0.60.  



 Pada uji diatas didapati nilai significant < 0.05 dan < 0.01, 

nilai Cronbach’s α 0.779 > 0.60. Oleh karena itu kuesioner penelitian 

Perspektif pelanggan dinyatakan baik dan handal. 

Perpektif pelanggan indikator pelayanan mendapatkan skore 4,32 

dan pengetahuan mendapatkan skore 4,34 Dalam skala likert rata-rata 

kedua indikator tersebut dapat dinyatakan baik. Maka pada pengukuran 

perspektif pelanggan/customer kinerja dinyatakan  baik 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan disebarkan kepada 

Pegawai BPBD Provinsi digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan 

perspektif Proses Bisnis Internal. Kuesioner ini disebar kepada 35 

pegawai badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). 

hasil uji validitas dan reliabilitas pada SPSS 17.0 diatas menunjukkan 

bahwa data valid dan reliabel. Penelitian dinyatakan valid apabila 

nilai significant < 0.05 dan < 0.01 kemudian dinyatakan Reliabel 

apabila nilai Cronbach’s α > 0.60.  

 Pada uji diatas didapati nilai significant < 0.05 dan < 0.01, 

nilai Cronbach’s α 0.729 > 0.60. Oleh karena itu kuesioner penelitian 

Perspektif pelanggan dinyatakan baik dan handal. 

Distribusi Jawaban Responden Kuesioner Perspektif Proses Bisnis 

Internal indikator sarana prasarana mendapatkan skore 4,07 dinyatakan 

baik, indikator proses mendapatkan skore 3,93, dan indikator kepuasan 

bekerja mendapatkan skore 4,36. Maka pespektif bisnis internal 

dinyatakan baik. 

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan disebarkan kepada 

Pegawai BPBD Provinsi digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan 

perspektif Proses Bisnis Internal. Kuesioner ini disebar kepada 35 

pegawai badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas pada SPSS 17.0 

diatas menunjukkan bahwa data valid dan reliabel. Penelitian 

dinyatakan valid apabila nilai significant < 0.05 dan < 0.01 kemudian 

dinyatakan Reliabel apabila nilai Cronbach’s α > 0.60. 

  Pada uji diatas dinyatakan valid dan reliabel. Karena didapati 

nilai significant < 0.05 dan < 0.01, nilai Cronbach’s α 0.745 > 0.60. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner pada 

perspektif ini dinyatakan baik atau handal. 

Bedasarkan Distribusi Jawaban RespondenKuesioner Pertumbuhan Dan 

Pembelajaran indikator motivasi mendapatkan skore 4,50, kesempatan 

pengembangan diri mendapatkan skore 4,6, indikator inovasi mendapatkan 

skore 4,45, dan indikator suasana dalam bekerja mendapatkan skore 4,28 

Dalam skala likert skor rata-rata empat indikator tersebut dapat 

dinyatakan  baik. Maka pada pengukuran perspektif pertumbuhan dan pembelajaran kinerja 
dinyatakan  baik. 
4. Penilaian dengan Menggunakan Balanced Scorecard 

Setelah data tersaji, langkah selanjutnya adalah menilai apakah 

kinerja perusahaan baik atau tidak. Dalam hal ini objek penelitian 

adalah instansi pemerintahan. Untuk mengukur baik tidaknya kinerja 

Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi Khusunya Di Tanjungpinang, pada perspektif 

keuangan/financial dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran penulis 



membandingkan data realisasi anggaran pada Bidang Pencegahan Dan 

Kesiapsiagaan Dari Tahun 2011 Dan Tahun 2012. 

Pada perspektif pelanggan untuk mengukur kinerja digunakan 

instrument kuesioner yang terdiri dari 2 indikator di dalamnya yaitu 

pelayanan dan pengetahuan. Pada indikator pelayanan dan pengetahuan 

mendapatkan jumlah rata-rata jawaban responden yaitu sebesar 4,32 dan  

4,34. Dalam skala likert rata-rata kedua indikator tersebut dapat 

dinyatakan baik. Maka baik indikator pelayanan diberi skor 1 dan 

pengetahuan diberi skor 1. Total skor untuk perspektif ini adalah 2 

dan dinyatakan baik. 

Pada perspektif proses bisnis internal untuk mengukur kinerja 

juga digunakan instrument kuesioner yang terdiri dari 3 indikator di 

dalamnya yaitu sarana dan prasarana, proses dan kepuasan bekerja. 

Indikator sarana dan prasarana mendapatkan jumlah rata-rata jawaban 

dari responden sebesar 4,07 indikator proses sebesar 3,93 dan 

indikator kepuasan bekerja sebesar 4,36. Dalam skala likert rata-rata 

ketiga indikator tersebut terdapat dalam interval baik. Jadi ketiga 

indikator dalam perspektif sarana dan prasarana mendapat skor 1 

indikator proses mendapat skor 0 dan kepuasan bekerja skor 1. Total 

skor untuk perspektif ini adalah 2 dan dinyatakan baik. 

Pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran untuk mengukur 

kinerja juga digunakan instrument kuesioner yang terdiri dari 4 

indikator di dalamnya yaitu motivasi, kesmpatan pengembangan diri, 

inovasi dan suasana dalam bekerja. Pada Indikator motivasi mendapatkan 

jumlah rata-rat jawaban dari responden sebesar 4,50 indikator 

kesempatan diri 4,6 indikator inovasi 4,45 dan indikator suasana dalam 

bekerja 4,28. Dalam skala likert rata-rata empat indikator tersebut 

terdapat dalam interval  sangat baik. Jadi empat indikator dalam 

perspektif ini masing-masing mendapatkan skor 1. Total skor untuk 

perspektif ini adalah 4 dan dinyatakan  baik. 

Ikhtisar Kinerja Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Privinsi 

Kepri dengan Balanced Scorecard 

Perspektif Kriteria Skor Uraian 

1. Perspektif Keuangan 

a) Pertumbuhan 

Anggaran 
Baik 1 

Pertumbuhan anggaran 

yang bersumber dari 

APBD mengalami 

peningkatan yang 

sangat signifikan, 

hal ini sangat 

mendukung untuk 

Bidang pencegahan 

dan kesiapsiagaanl 

melakukan seluruh 

programnya. 

2. Perspektif Pelanggan 

a) Pelayanan Baik 1 

Pada indikator 

pelayanan 

mendapatkan jumlah 

rata-rata jawaban 

responden yitu 



sebesar 4,32 

dinyatakan baik 

dalam skala likert. 

b) Pengetahuan Baik 1 

Pada indikator 

pengetahuan 

mendapatkan jumlah 

rata-rata jawaban 

responden yitu 

sebesar 4,34, 

dinyatakan baik 

dalam skala likert. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

a) Sarana dan 

Prasarana 
Baik 1 

Indikator sarana dan 

prasarana 

mendapatkan jumlah 

rata-rata jawaban 

dari responden 

sebesar 4,07 

dinyatakan baik 

dalam skala likert. 

b) Proses Cukup 0 

Indikator proses 

mendapatkan jumlah 

rata-rata jawaban 

dari responden 

sebesar 3,93, 

dinyatakan cukup 

baik dalam skala 

likert. 

c) Kepuasan Bekerja Baik 1 

Indikator kepuasan 

bekerja mendapatkan 

jumlah rata-rata 

jawaban dari 

responden sebesar 

4,36, dinyatakan 

baik dalam skala 

likert. 

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

a) Motivasi Baik 1 

Indikator motivasi 

mendapatkan jumlah 

rata-rata jawaban 

dari responden 

sebesar 4,50, 

dinyatakan baik 

dalam skala rikert. 

b) Kesempatan 

pengembangan diri 

Baik 1 Indikator kesempatan 

pengembangan diri 

mendapatkan jumlah 

rata-rata jawaban 

dari responden 

sebesar 4,6, 

dinyatakan baik 



dalam skala rikert. 

c) Inovasi Baik 1 Indikator inovasi  

mendapatkan jumlah 

rata-rata jawaban 

dari responden 

sebesar 4,45, 

dinyatakan baik 

dalam skala rikert. 

d) Suasana dalam 

bekrja 

Baik 1 Indikator suasana 

dalam bekerja 

mendapatkan jumlah 

rata-rata jawaban 

dari responden 

sebesar 4,28, 

dinyatakan baik 

dalam skala rikert. 

Total Skor 9 

Sumber: Data yang telah diolah 

 Setelah dijumlahkan keseluruhan perspektif, maka total skor yang 

diperoleh Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi KEPRI 

Khusunya Kota Tanjungpinang adalah 9 (Sembilan). Dalam penilaian 

Balanced Scorecard skor 9 ini berada pada interval baik. 

 Dengan demikian setelah menggunakan penilaian kinerja dengan 

tolok ukur Balanced Scorecard, kinerja Bidang Pencegahan Dan 

Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kepri dinyatakan  baik. 

5. Keterkaitan Perspektif Balanced Scorecard dengan Visi dan Misi 

Dari perspektif keuangan kinerja Bidang Pencegahan Dan 

Kesiapsiagaan dinyatakan baik, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 

anggaran dan keefektifan dalam merealisasikan anggaran tersebut. 

Dengan ini misi penanganan masalah pasca bencana dapat tercapai. 

 Perspektif pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan 

pembelajaran menyatakan kinerja baik. Hasil ini memperlihatkan 

kemitraan dengan masyarakat sudah terjalin baik dan dalam perspekti 

proses bisnis internal sarana serta kepuasan dalam bekerja yang baik 

sangat menunjang profesionalisme pegawai dalam bekerja dan menjalankan 

program yang telah direncanakan. maka kinerja pegawai pada bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat tercapai dengan 

yang telah direncanakan. 

PENUTUP 
1. Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang telah diperoleh dan juga hasil analisa yang 

telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepri Khusunya 

Kota Tanjungpinang Pada bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana 

sangat memungkinkan melakukan penilaian kinerja dengan tolok ukur 

Balanced Scorecard. Karena dengan menggunakan tolok ukur Balanced 

scorecad ini seluruh aspek dapat diukur. Setelah dilakukan pengukuran  

dengan 4 (empat) perseptif Balanced Scorecard. Kinerja Bidang 

Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Provinsi Kepri Khususnya Kota 

Tanjungpinang mendapatkan total skor 9. Dalam Balanced Scorecard 

dengan memperoleh skor 9. Kinerja sudah dikatagorikan baik. Dengan 



menggunakan Balanced Scorecard seluruh aspek penilaian kinerja dapat 

diukur, hal ini dapat mempermudah Kepala Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Provinsi Kepri Dan Kepala Seksi (KASI) Bidang Pencegahan 

Dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kepri melakuakan evaluasi terhadap  

kinerja pegawainya dengan tujuan agar visi dan misi yang telah disusun 

dapat tercapai. Dalam hal ini peningkatan yang perlu dilakukan  BPBD 

Provinsi dan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah dari aspek 

Bisnis Internal yaitu Proses ketepatan dan waktu penyelesaian kerja 

serta kemampuan para pegawai untuk mengatasi hambatan pekerjaan dapat 

lebih ditingkatkan agar visi dan misi BPBD dapat tercapai dengan 

optimal. 

2. Keterbatasan 

 Dalam penyusunan penelitian ini penulis menemukan beberapa 

kesulitan dan juga kendala yang menyebabkan keterbatasan dalam 

mengolah data: 

Pengukuran kinerja bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi 

Khususnya Kota Tanjungpinang hanya membandingkan kinerja yang sudah 

ditargetkan dalam anggaran dari tahun ke tahun. 

Sulitnya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari 

bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan (BPBD) Provinsi Kepri dikarnakan 

Badan ini masih baru dan terbentuk selama 2 tahun lebih. 

Keterbatasan dalam memperoleh teori-teori yang bersangkutan dengan 

judul penelitian ini. 

3. Saran 

 Agar visi dan misi yang telah disusun dapat tercapai, penulis 

mempunyai beberapa saran untuk Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan 

(BPBD) Provinsi Kepri Khususnya Kota Tanjungpinang. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepri sebaiknya 

menggunakan Balanced Scorecard sebagai tolok ukur penilaian kinerja 

agar seluruh aspek dapat terukur dan mengimplementasikan perencanaan 

strategis Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepri Khusunya 

Kota Tanjungpinang sebaiknya meningkatkan dari aspek dari perspektif 

Bisnis Internal yaitu Proses ketepatan dan waktu penyelesaian kerja 

serta kemampuan para pegawai untuk mengatasi hambatan pekerjaan agar 

misi kemitraan dengan masyarakat dapat tercapai sehingga pegawai dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

 

 


