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ABSTRAK 

Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar baik dalam 
skala dunia maupun di Indonesia, menjadi sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah ke depan  
untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Dalam hal ini pengukuran kinerja 
perlu dilakukan dan diperhatikan agar mengetahui kondisi kinerja pada karyawan dalam suatu tindakan. 
Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja pada Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepulauan Riau baik, apabila menggunakan Balanced Scorecard. 

Penelitian dilakukan dengan mengambil data selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2011-2013. Peneliti 
melakukan evaluasi terhadap Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dengan mengambil data dari 
masing-masing indikator dari empat perspektif dalam Balanced Scorecard dan kemudian memberi skor 
dari masing-masing hasil dari indikator-indikator empat perspektif yang telah di teliti. Perspektif 
Keuangan dilihat dari pertumbuhan anggaran dan pemanfaatan anggaran, Perspektif Pelanggan dilihat 
dari kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dan pengetahuan pegawai, perspektif proses bisnis internal 
dilihat dari sarana dan prasarana, proses dan kepuasan bekerja pegawai, sedangkan untuk perspektif 
pertumbuhan dan pembelajaran dilihat dari pelatihan pegawai, retensi pegawai, dan pengadaan 
pemanfaatan teknologi. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode Balanced Scorecard dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dengan hasil analisa yang diteliti melalui empat perspektif, maka Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepulauan Riau mendapatkan total skor 5 dan dikategorikan cukup baik. Itu berarti Dinas Pariwisata 
Provinsi Kepulauan Riau dapat diukur melalui metode Balanced Scorecard, karena seluruh aspek dapat 
diukur dengan menggunakan metode tersebut. 

Kata Kunci : Kinerja dan Balanced Scorecard 

1. Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 
letak geografis yang strategis di perbatasan 
beberapa negara tetangga, dan memiliki 
sumberdaya pariwisata yang berlimpah 

diantaranya sumberdaya wisata alam, sejarah, 
budaya, dan keunggulan komparatif masing-
masing daerah Kabupaten/Kota yang ada di 
Kepulauan Riau, maka pembangunan sektor 
pariwisata haruslah menjadi perhatian penting 
dan strategis bagi pemerintah daerah untuk 
mengoptimalkan potensi pariwisata tersebut 
sebagai peluang ekonomi baru dalam rangka 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
pendapatan daerah.  

Dalam pelaksanaan semua kegiatan di 
susun oleh perangkat atau Staf pegawai Dinas 
Pariwisata Provinsi Kota sedemikian rupa 
baiknya agar dapat berjalan sesuai dengan 
rencana dan tujuan yang akan dicapai, dengan 
harapan untuk kedepannya  dapat lebih 
memajukan lagi kota Tanjungpinang terutama 
dalam hal pariwisata. Masalah produktivitas 
kerja juga merupakan masalah yang penting bagi 
lancarnya urusan-urusan di setiap organisasi. 
Oleh karena itu pembinaan terhadap peningkatan 
produktivitas kerja pegawai sangat penting jika 
ingin memajukan suatu organisasi. Untuk itulah 
di perlukan gaya seorang pemimpin dalam 
penerapan yang akan mengarahkan serta 
menentukan perencanaan, penyusunan, 
bimbingan serta pengawasan guna 
meningkatkan organisasi, tanpa hal itu 
pelaksanaan tugas tidak akan berjalan dengan 
baik (Renstra Dinspar, 2012-2015). 

Organisasi publik merupakan organisasi 
yang didirikan dengan tujuan memberikan 
pelayanan kepada masyarakat bukan 
mendapatkan keuntungan (profit). Organisasi ini 
bisa berupa organisasi pemerintah dan organisasi 
nonprofit lainnya. Meskipun organisasi publik 
bukan bertujuan mencari profit, organisasi ini 
dapat mengukur efektivitas dan efisiensinya 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Untuk itu organisasi publik dapat 
menggunakan balanced scorecard dalam 
pengukuran kinerjanya.  

Eagle (2004), menyampaikan salah satu 
alasan mengapa kerangka BSC penting untuk 
diimplementasikan ke organisasi yang bersifat 
publik yaitu untuk merespon tuntutan publik 
yang merupakan stakeholder akan akuntabilitas 
dan efisiensi organisasi publik. Kecenderungan 
saat ini adalah pengukuran kinerja telah 
dilakukan pada semua tingkatan organisasi 
pemerintahan. Tantangan utamanya adalah 
bagaimana memiliki sebuah sistem atau 
kerangka kinerja yang secara efektif mampu 
membagi dengan baik alokasi-alokasi prioritas 
terhadap keterbatasan sumber daya yang ada 
dalam pelaksanaan prioritas tersebut dan 
mengukur hasilnya. 

Kinerja organisasi publik harus dilihat 
secara luas dengan mengidentifikasi 
keberhasilan organisasi tersebut dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendekatan 
dalam pengukuran kinerja bisa diubah atau 
dibentuk agar layak digunakan untuk menilai 
kinerja akuntabilitas publik dengan sebenarnya. 
Balanced Scorecard bisa digunakan dalam 
berbagai macam cara agar mampu mendeteksi 
ketercapaian organisasi publik dalam melayani 
pelanggan (masyarakat). 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 
Masalah adalah suatu kegiatan yang 

timbul adanya ketidaksesuaian antara harapan 
dengan kenyataan di mana terdapat sebab dan 
akibat, maka dari itu harus dicari alternatif 
sebagai pemecahan dari masalah yang timbul 
tersebut.Berdasarkan uraian yang telah 
dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, 
maka perumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitu :  

“Apakah kinerja pada Dinas Pariwisata 
Provinsi Kepulauan Riau baik, jika diukur 
dengan menggunakan konsep Balanced 
scorecard ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : Untuk 
mengetahui apakah Skor kinerja Dinas 
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 
Tanjungpinang baik, jika diukur dengan 
menggunakan konsep Balanced Scorecard. 

 

II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kinerja 

Pada dasarnya pengertian kinerja dapat 
dimaknai secara beragam. Beberapa pakar 
memandangnya sebagai hasil dari suatu proses 
penyelesaian pekerjaan, sementara sebagian 
yang lain memahaminya sebagai perilaku yang 
diperlukan untuk mencapai hasil yang 



diinginkan. Agar terdapat kejelasan mengenai 
kinerja, akan disampaikan beberapa pengertian 
mengenai kinerja. kinerja dapat dipandang dari 
perspektif hasil, proses, atau perilaku yang 
mengarah pada pencapaian tujuan. Dengan kata 
lain kinerja adalah hasil kerja atau prestasi kerja 
sebuah oorganisasi dalam mencapai tujuannya.  

Pengukuran kinerja adalah tindakan 
pengukuran kinerja yang dapat dilakukan 
terhadap berbagai aktifitas dalam rantai nilai 
yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran 
tersebut kemudian digunakan sebagai umpan 
balik yang akan memberikan informasi tentang 
prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik 
dimana perusahaan memerlukan penyesuaian 
atas aktivitas perencanaan dan pengendalian 
tersebut. 

 

2.2  Pengukuran Kinerja Organisasi 
Sektor Publik 

Alasan yang mendasari pentingnya 
pengukuran kinerja sektor publik terkait dengan 
tanggung jawabnya dalam memenuhi 
akuntabilitas dan harapan masyarakat. 
Organisasi sektor publik bertanggung jawab atas  
pengguna dana sumber daya dalam 
kesesuaiannya dengan prosedur, efesiensi dan 
ketercapaian tujuannya. pengukuran kinerja pada 
organisasi sektor publik adalah bertujuan untuk 
membantu manajer publik menilai pencapaian 
suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non 
finansial. 

 

 2.3  Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard  merupakan suatu 
metode pengukuran kinerja yang tidak hanya 
mencerminkan pada kinerja keuangan saja, 
tetapi juga kinerja non keuanga yang dasarnya 
peningkatan kinerja keuangan bersumber dari 
aspek non keuangan, sehingga apabila 
perusahaan akan melakukan peningkatan kinerja 
maka pada perhatian perusahaan harus ditujukan 
kepada peningkatan kinerja non keuangan, 
karena dari situlah keuangan berasal. 

Balanced Scorecard berasal dari dua 
kata yaitu Balanced (berimbang) yang artinya 
adanya keseimbangan antara keuangan dan non 
keuangan, jangka pendek dan jangka panjang 
antara yang bersifat internal dan yang bersifat 
eksternal. Sedangkan   Scorecard (kartu skor) 
yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor  
seseorang. 

2.3.1 Pengukuran  Balanced Scorecard 

Menurut Kaplan dan Norton (1996) 
Pengukuran kinerja dengan Balanced Scorecard 
merupakan alternatif pengukuran kinerja yang 
didasarkan pada empat hal utama, yaitu 
keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, 
pembelajaran dan pertumbuhan. Kelebihan 
penggunaan Balanced Scorecard adalah bahwa 
dengan pendekatan Balanced Scorecard 
berusaha untuk menterjemahkan misi dan 
strategi perusahaan kedalam tujuan dan 
pengukuran yang ada di dalam Balanced 
Scorecard. Kriteria pengukuran yang seimbang 
menurut Mulyadi (2001) adalah sejauh mana 
sasaran strategik dicapai secara seimbang. 
Pengukuran kinerja sebagai mana digunakan 
dalam Balanced Scorecard bergeser menuju 
pemotivasian personal untuk mewujudkan visi 
dan misi strategi.  

Cara pengukuran dalam Balanced 
Scorecard adalah mengukur secara seimbang 
antara perspektif yang satu dan perspektif yang 
lainnya dengan tolok ukur masing-masing dari 
perspektif. Dan skor taip-tiap kinerja diberikan 
berdasarkan rating scale sebagai berikut:  
 

Tabel 2.1 
Rating Scale 

Skor Nilai 
-1 Kurang 
0 Cukup 
1 Baik 
Sumber: Mulyadi 2001 

 

2.3.2 Perspektif Dalam Balanced Scorecard 

1.  Perspektif Keuangan (Financial 
Perspective)  

 



Tujuan financial merupakan tujuan akhir 
dari sebuah perusahaan dimana hal itu masih 
tetap dipertahankan oleh Balanced Scorcard. 
Tujuan dari perspektif ini merupakan fokus dari 
tujuan dari ketiga perspektif yang lainnya. 
Dalam menentukan tujuan dan ukuran keuangan 
ini perlu diidentifikasikan dimana posisi 
perusahaan saat ini. Sasaran-sasaran perspektif 
keuangan dalam siklus perusahaan yang 
dikemukakan  oleh Kaplan dan Norton (2000)  
ada tiga tahap yaitu : Growth (pertumbuhan), 
Sustain Stage (bertahan), dan Harvest 
(penuaian). Dari masing-masing tahap ini 
memiliki tujuan keuangannya sendiri serta 
pengukuran yang menyertainya. 

 
2. Perspektif Pelanggan/Konsumen  

Devinisi pelanggan menurut Mulyadi 
(2001:224) adalah siapa saja yang menggunakan 
keluaran pekerjaan seseorang atau suatu tim. 
Dalam hal ini, pelanggan dapat bersifat intern 
maupun ektern dari sudut organisasi.  

 
3.  Perspektif Proses Bisnis Internal  

Menurut Kaplan dan Norton (2000: 83) 
dalam proses bisnis internal, manajer harus bisa 
mengidentifikasi proses internal yang penting 
dimana perusahaan diharuskan melakukan 
dengan baik karena proses internal tersebut 
mempunyai nilai-nilai yang diinginkan 
konsumen dan dapat memberikan pengembalian 
yang diharapkan oleh para pemegang saham.  

 
4.  Perspektif Pembelajaran dan 

Pertumbuhan  
 

Adapun faktor-faktor yang harus 
diperhatikan adalah (Kaplan dan Norton, 2000: 
110):  

 
1) Kepuasan Karyawan/Pegawai 

 
Hal yang perlu ditinjau adalah kepuasan 

karyawan dan produktivitas kerja 
karyawan.Untuk mengetahui tingkat kepuasan 
karyawan perusahaan perlu melakukan survei 
secara reguler. Beberapa elemen kepuasan 
karyawan adalah keterlibatan dalam 
pengambilan keputusan, pengakuan, akses untuk 
memperoleh informasi, dorongan untuk 
melakukan kreativitas dan inisiatif serta 

dukungan dari atasan. Produktivitas kerja 
merupakan hasil dari pengaruh agregat 
peningkatan keahlian moral, inovasi, perbaikan 
proses internal dan tingkat kepuasan konsumen. 

 
2) Kemampuan Sistem Informasi   

 
Perusahaan perlu memiliki prosedur 

informasi yang mudah dipahami dan mudah 
dijalankan. Tolok ukur yang sering digunakan 
adalah bahwa informasi yang dibutuhkan mudah 
didapatkan, tepat dan tidak memerlukan waktu 
lama untuk mendapat informasi tersebut. 

 
3) Motivasi, pemberdayaan dan 

keselarasan  
 
Pegawai yang memiliki informasi yang 

berlimpah tidak akan memberikan kontribusi 
pada keberhasilan usaha, apabila mereka tidak 
mempunyai motivasi untuk bertindak selaras 
dengan tujuan perusahaan atau tidak diberi 
kebebasan dalam pengambilan keputusan atau 
bertindak. 

 
 
2.4 Kerangka Pemikiran 
 

Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian 
Ini Adalah sebagai berikut : 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



III.  METODE PENELITIAN 

3.1  Pengukuran Empat Perspektif 
Balanced Scorecard  

 Sesuai dengan judul dalam penelitian ini 
yaitu Analisis Kinerja Melalui Balanced 
Scorecard (Studi Pada Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepulauan Riau) maka terdapat variabel terikat 
yang menjadi definisi dalam operasionalisasi 
variabel  yaitu  Balanced Scorecard. 

 Terdapat sebuah variabel terikat dalam 
penelitian ini yang diukur oleh empat variabel 
bebas yaitu empat perspektif dalam konsep 
Balanced Scorecard : 

1. 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. Pada 
perspektif ini menjelaskan apa yang 
diharapkan oleh penyedia sumber daya 
terhadap kinerja keuangan organisasi 
sektor publik. (Kurnianto,2003:37). 
Indikator yang digunakan untuk 
mengukur kinerja pada perspektif ini 
adalah pemanfaatan anggaran yang 
disebut sebagai rencana keuangan 
periodik yang disusun berdasarkan 
program yang telah disahkan agar segala 
kegiatan dapat terarah pada pencapaian 
tujuan bersama dan juga dapat 
memotifasi pegawai karna ada 
tujuan/sasaran yang akan dicapai. 
Barulah dapat diukur melalui 
pertumbuhan anggaran dengan 
membandingkan anggaran tahun yang 
sedang sekarang dengan tahun 
sebelumnya.                                               

2. Perspektif pelanggan, Menurut 
Daily:2010 dalam perspektif ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pelanggan dalam hal ini masyarakat 
melihat organisasi dalam hal 
menyediakan jasa layanan publik apakah 
sesuai dengan keinginan masyarakat. 
Untuk mengukur kepuasan pelanggan 

adalah dengan melihat kepuasan 
pelanggan terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh Dinas ini. Pelanggan yang 
terdapat dalam Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepulauan Riau ini antara lain yaitu 
penduduk, pebisnis, wisatawan dan 
Investor. Pelanggan-pelanggan tersebut 
harus bisa dipuaskan. Strategi 
memuaskan terhadap keempat pelanggan 
tersebut harus terkonsep dalam rangka 
perencanaan pariwisata yang lengkap, 
yang dibuat oleh Dinas Pariwisata 
sebagai regulatornya. Setelah konsepnya 
jadi, baru didistribusikan kepara 
pelaksanaan mulai dari asosiasi terkait, 
pengembangan bisnis wisata, hingga 
event orgaanizernya. Pada perspektif ini 
indikator yang digunakan untuk 
pengukuran kinerja yaitu pelayanan dan 
pengetahuan pegawai. 

3.  Perspektif proses bisnis internal, Menurut 
Kurnianto, 2003:37, Pada dasarnya 
perspektif bisnis internal adalah 
membangun keunggulan organisasi 
melalui perbaikan proses bisnis internal 
organisasi yang berkelanjutan. 
Pentingnya suatu organisasi bisnis untuk 
mengacu pada proses kerja yang 
dilakukan dalam organisasi. Apakah 
organisasi telah melakukan kerrja dengan 
baik dan terus mempertahankan 
pegawainya, serta meningkatkan 
pengetahuan kepegawainya. Untuk 
mengukur kinerja pada perspektif ini 
digunakan indikator : sarana dan 
prasarana, proses, kepuasan bekerja 

4. Perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan, Menurut Imelda, 2004:110 
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-perspektif tersebut bias 
tercapai. 
 

 



3.2  Ruang Lingkup Penelitian  
Penelitian berupa studi kasus, yaitu 

metode pengumpulan data dengan mengambil 
beberapa elemen dan kemudian masing-masing 
elemen tersebut diteliti, kesimpulan yang ditarik 
hanya berlaku untuk elemen-elemen yang diteliti 
saja.Penelitian dilakukan pada Dinas Pariwisara 
Provinsi Kepri dengan data berupa elemen-
elemen yang menjadi tolak ukur dalam 
pengukuran kinerja, dengan metode Balanced 
Scorecard. 

 

3.3  Objek Penelitian  

 Objek dalam penelitian ini merupakan 
organisasi kinerja yang berorientasi pada 
pelayanan kepada masyarakat dalam 
berpariwisata dan dalam mengadakan acara atau 
iven-iven penting yang mengenai wisata-wisata 
serta hal lain, yaitu Dinas  Provinsi Pariwisata 
Kepulauan Riau. Oleh karena itu diperlukan 
adanya suatu metode pengukuran kinerja yang 
tepat untuk diterapkan pada dinas ini agar dapat 
menilai baik atau tidak kinerja di dalamnya. 
3.4 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis yang digunakan pada penelitian ini 
yaitu merupakan jenis Deskriptif. Menurut 
Sugiono (2006:6) Penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang dilakukan dengan variabel 
mandiri yaitu tanpa membandingkan atau 
menggabungkan dengan variabel lain. 

 Data merupakan faktor yang penting 
untuk menunjang suatu penelitian. Jenis dari 
sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah : 

a. Data Primer : Data primer dapat berupa 
opini subjek (orang) secara individual 
atau kelompok, hasil observasi terhadap 
suatu benda (fisik), kejadian atau 
kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam 
penelitian ini data primer yang 
dikumpulkan berasal dari opini subjek 
yang diperoleh dari hasil wawancara. 

b. Data Sekunder : Data sekunder umumnya 
berupa bukti, catatan atau laporan historis 
yang telah tersusun dalam arsip yang 
dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. 

Dalam penelitian ini data sekunder yang 
digunakan berasal dari Dinas Pariwisata 
Provinsi Kepulauan Riau berupa data-
data tertulis atas pengukuran dan 
perencanaan kinerja tahun 2011-2013. 
Data-data tersebut antara lain adalah data 
keuangan Dinas Pariwisata, laporan 
kinerja standar dinas, 
datapersonel/karyawan, gambaran umum 
organisasi dan kebijakan organisasi yang 
terkait dengan proses kinerja Dinas 
Pariwisata. 
 

3.5  Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, populasi penelitian 
yang diambil adalah pada Instansi Dinas 
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. 

Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 

1. Untuk perspektif keuangan, diperlukan data-
data keuangan berupa laporan realisasi 
anggaran. Laporan realisasi anggaran yang 
bersumber dari dana Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja daerah (APBD) Dinas 
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dari 
tahun 2011-2013. 

2. Untuk perspektif pelanggan, penulis 
menyebarkan kuisioner yang mengambil 
sampel sebanyak 50 pelanggan dari 
Pariwisata. Dengan menggunakan metode 
Simple Random Sampling yaitu Semua 
unsure dari populasi mempunyai 
kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 
anggota sampel dengan cara memilih 
anggota sampel secara acak. Karena Dinas 
Pariwisata adalah suatu Instansi 
pemerintahan dalam melayani masyarakat 
terutama dalam hal kepariwisataan dan 
bukan suatu Perusahaan dalam proses jual 
beli untuk mengambil untung ataupun rugi, 
maka dalam hal ini penulis menyerahkan 50 
kuisioner tersebut kepada Dinas Pariwisata 
untuk diisi oleh pelanggan yang termasuk 
dan yang berurusan pada Dinas Pariwisata 
yaitu seperti Penduduk, Pebisnis, dan 
Wisatawan. Dari pelanggan-pelanggan yang 
termasuk dalam dinas pariwisata tersebut 
tidak dapat dijelaskan masing-masing 



perihal dengan jelas dikarenakan sebanyak 
50 kuesioner,susah untuk diterima semua 
identitas dari masing masing pelanggan 
tersebut, hanya identitas yang dirasa cukup 
penting yang didapat peneliti dari pengisian 
identitas di lembar kuesioner tersebut. 

3. Untuk perspektif proses bisnis internal, 
penulis menyebarkan kuisioner yang 
mengambil sampel sebanyak  50 pada 
karyawan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. 
Dengan menggunakan metode Simple 
Random Sampling yaitu Semua unsur dari 
populasi mempunyai kesempatan yang sama 
untuk dipilih sebagai anggota sampel 
dengan cara memilih anggota sampel secara 
acak. 

4. Sedangkan untuk perspektif pertumbuhan 
serta pembelajaran penulis akan 
memberikan sejumlah pertanyaan kepada 1 
orang pegawai dari pihak yang terkait untuk 
memperoleh data berupa jumlah pegawai 
yang ikut pelatihan, retensi pegawai, serta 
tingkat pengadaan dan pemanfaatan 
teknologi pada Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepulauan Riau. 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan tehnik pengumpulan data 
kualitatif dan alat pengumpulan data sebagai 
berikut : 

a. Kuesioner  
 

Teknik pengumpulan data dengan 
memberikan kuesioner yang disebarkan kepada 
karyawan Dinas Pariwisata ini 50 responden. 

 
b. Dokumentasi dan Studi Pustaka  

 
Metode dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan data keuangan (anggaran dan 
realisasi anggaran), data yang mencakup 
perspektif pelanggan, proses bisnis internal, 
pembelajaran dan pertumbuhan. Metode studi 
pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data 
berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh dari 
literatur yang membahas tentang pengukuran 
kinerja menggunakan Balanced Scorecard. 

 

3.7  Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul akan 
dianalisa dengan menggunakan analisa data 
Deskriptif serta mengacu pada konsep 
operasional yang telah dibuat. 

1. Perspektif Keuangan  

Berdasarkan perspektif ini, penulis akan 
mengukur dan melihat laporan anggaran Dinas 
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang 
diambil dari tahun 2011-2013. Dalam 
pengukuran ini penulis akan mengukur 
berdasarkan pertumbuhan anggaran dan manfaat 
anggaran. 

a. Pertumbuhan Anggaran, Cara 
mengukur pertumbuhan anggaran 
dalam penelitian ini adalah 
membandingkan jumlah anggaran 
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan 
Riau dari tahun 2011-2013. 

b. Manfaat Anggaran, Cara mengukur 
manfaat anggaran dalam penelitian ini 
melihat laporan realisasi anggaran yang 
akan dibandingkan dengan laporan 
realisasi anggaran tahun sebelumnya 
pada Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepulauan Riau.Yaitu membandingkan 
laporan realisasi tahun 2013 dengan 
laporan realisasi tahun sebelumnya 
2012. 
 

2. Perspektif pelanggan 

Berdasarkan perspektif ini, terdapat 3 
indikator pengukuran dalam perspektif 
pelanggan yang termasuk dalam Kepuasan 
Pelanggan yaitu : 

a. Kepuasan pelanggan, Untuk mengukur 
kepuasan pelanggan adalah dengan 
melihat kepuasan pelanggan terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh Dinas 
ini. 

b. Pelayanan, Untuk mengukur pelayanan 
tersebut dengan melihat seberapa puas 
pelanggan terhadap pelayanan yang 
diberikat oleh Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepulauan Riau. 



c. Pengetahuan, Pengetahuan dalam 
organisasi publik sangat mendorong 
kinerja terhadap pegawainya untuk 
menujang kepuasan pelanggan terhadap 
pengetahuan yang diberikan kepada 
masyarakat. 

Penelitian-penelitian tersebut nantinya 
diukur menggunakan kuisioner yang akan 
disebarkan kepada karyawan Dinas Pariwisata 
Provinsi Kepri, dan akan digunakan untuk 
mengukur kinerja berdasarkan perspektif 
pelanggan, yang disebarkan sebanyak 50 
kuesioner. Teknik pengambilan sampel pada 
perspektif ini menggunakan dengan metode 
randam sampling karena pengambilan sampel 
dari populasi dilakukan secara acak (mebanding-
bandingkan) propesional tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi tersebut. Selain 
itu perlu juga diuji konsistennya yang dikenal 
dengan istilah Reabilitas dan Validitas yang 
dikenal untuk diperoleh hasil yang benar-benar 
objektif. 

 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal  
 

  Berdasarkan perspektif ini, terdapat 3 
indikator pengukuran dalam perspektif Proses 
Bisnis Internal yaitu : 

a. Sarana dan Prasarana, Semakin besar 
sarana dan prasarana yang di sediakan 
semakin besar tingkat efektisitas inerja 
pegawainya. 

b. Proses, Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepulauan Riau menjalankan proses 
oprasionalnya sesuai dengan peraturan 
Walikota Tanjungpinang yang telah 
diterapkan. 

c. Kepuasan Pekerja, Kepuasan kerja 
adalah tingkat kesenangan yang 
dirasakan sseorang atas 
perananpekerjaannya dalam organisasi. 
Dengan kata lain tingkat rasa puas 
individu bahwa mereka mendapat 
imbalan yang setimpal dari bermacam-
macam aspek situasi pekerjaan dari 
organisasi tempat mereka bekerja.  

Pengukuran terhadap indikator-indikator 
dalam perspektif tersebut dilakukan dengan 
menggunakan kuisoner yang akan disebarkan 
kepada pegawai Dinas Pariwisata tersebut dan 
akandigunakan untuk mengukur kinerja 
berdasarkan perspektif Proses Bisnis Internal. 
Kuisioner akan disebar sebanyak 50 kuisioner. 

4. Perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan 
 

  Pada perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan terdapat 3 indikator pengukuran 
utuk penilaian kinerja. Pengukuran ini dilakukun 
dengan melihat data organisasi mengenai : 
 

a. Pelatihan Pegawai  
Rasio persentase pegawai yang 
mengikuti kegiatan pelatihan 

Rasio= 
୨୳୫୪ୟ୦ ୮ୣୟ୵ୟ୧ ୷ୟ୬ ୫ୣ୬୧୩୳୲୧ ୮ୣ୪ୟ୲୧୦ୟ୬

୨୳୫୪ୟ୦୮ୣୟ୵ୟ୧
 %100 ݔ

  
 Tingkat pelatihan karyawan dinilai 
baik apabila mengalami peningkatan, dinilai 
sedang apabila fluktuatif dan dinilai kurang 
apabila mengalami penurunan selama periode 
penelitian. 
 

b. Retensi Pegawai 
Rasio retensi pegawai  

Rasio = ୨୳୫୪ୟ୦ ୮ୣୟ୵ୟ୧ ୷ୟ୬ ୩ୣ୪୳ୟ୰
୨୳୫୪ୟ୦୮ୣୟ୵ୟ୧

 %100 ݔ
   
  Tingkat retensi karyawan dinilai baik 
apabila selama periode pengamatan mengalami 
penurunan, dinilai sedang apabila fluktuatif dan 
dinilai kurang apabila mengalami peningkatan. 
 

c. Pengadaan dan Pemanfaatan 
Penggunaan Teknologi 
Rasio pengadaan dan pemanfaatan 
penggunaan teknologi  

Rasio=
ୣ୬ୟୢୟୟ୬ ୢୟ୬ ୮ୣ୫ୟ୬ୟୟ୲ୟ୬ ୲ୣ୩୬୭୪୭୧ ୲ୟ୦୳୬ ୱୣ୩ୟ୰ୟ୬

ୣ୬ୟୢୟୟ୬ ୢୟ୬ ୮ୣ୫ୟ୬ୟୟ୲ୟ୬ ୲ୣ୩୬୭୪୭୧ ୲ୟ୦୳୬ ୱୣୠୣ୪୳୫୬୷ୟ
 %100 ݔ

    
 Tingkat pengadaan dan pemanfaatan 
teknologi dinilai baik apabila selama periode 
berjalan mengalami peningkatan, dinilai sedang 
apabila fluktuatif dan dinilai kurang apabila 
mengalami penurunan. 



IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Deskripsi Objek Penelitian 

Dinas Pariwisata Provinsi Kepuluan 
Riau merupakan salah satu instansi 
pemerintahan yang mengembang tanggungjawab 
demi kelancaran pemeliharaan pariwisata 
terutamanya di daerah Kota Tanjungpinang ini. 
Untuk mewujudkan tujuan tersebut telah di 
bentuk perangkat pemerintah baik dalam rangka 
pelaksanaan acara kegiatan atau  event-event 
guna menarik wisatawan asing untuk berkunjung 
ke kota Tanjungpinang sehingga dapat menaikan 
Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang 
dari segi pariwisata. 

Rencana Strategis Dinas Pariwisata 
Provinsi Kepulauan Riau sampai akhir tahun 
2015 merupakan dasar dan pedoman bagi Dinas 
Pariwisata dalam menyusun: 

 

a. Rencana Kerja (Renja);  
b.  Rencana/Program Pembangunan lintas 

sektoral bidang Pariwisata; 
c. Koordinasi perencanaan dan 

pengendalian kegiatan Pembangunan 
lingkup  Pariwisata;  

d. Laporan Tahunan; dan 
e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP).  
 

4.2  Visi dan Misi 

Visi pembangunan kepariwisataan 
daerah adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau 
sebagai Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing 
Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional 
Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong 
Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan 
Masyarakat” 

Misi dari pembangunan kepariwisataan adalah : 

1. Mendukung kegiatan pelestarian dan 
pengembangan kebudayaan  

2. Pengembangan destinasi pariwisata yang 
aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, 
berwawasan lingkungan, meningkatkan 

pendapatan nasional, daerah dan 
masyarakat;  

3. Pengembangan pemasaran pariwisata yang 
sinergis, unggul, dan bertanggung jawab  

4. Pengembangan industri pariwisata yang 
berdaya saing, kredibel, menggerakkan 
kemitraan usaha, dan bertanggung jawab 
terhadap lingkungan alam dan sosial budaya  

5. Pengembangan organisasi pemerintah, 
pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, 
sumber daya manusia, regulasi, dan 
mekanisme operasional yang efektif dan 
efisien .  

 

4.3  Pengukuran Kinerja Dinas Pariwisata 
Provinsi Kepulauan Riau 

Balanced Scorecard mempunyai empat 
perspektif, yaitu perspektif keuangan, 
pelanggan, proses bisnis internal, dan 
pembelajaran dan pertumbuhan yang nantinya 
akan diukur dengan kinerja Dinas Pariwisata 
Provisi Kepualauan Riau. Penulis akan 
membahas perspektif keuangan terlebih dahulu 
yang tetap menjadi perhatian dalam konsep 
Balanced Scorecard. 

1 Perspektif Keuangan  

Untuk melaksanakan seluruh program 
kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri akan 
memperoleh anggaran yang bersumber dari dana 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(APBD). 

A. Pertumbuhan Anggaran  

Tabel 4.1 Perubahan Anggaran Dinas 
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau  

 

 

 

 



Dari table 4.1 diatas dapat dilihat bahwa 
pertumbuhan anggaran yang bersumber dari 
APBD tersebut mengalami peningkatan 
anggaran disetiap tahunnya dari tahun 2011 
sampai 2013. Ini dapat dikatakan bahwa Dinas 
Pariwisata bisa meningkatkan program yang 
telah direncanakan untuk suatu organisasi agar 
dapat berjalan dengan baik dengan 
meningkatnya anggaran yang telah ditetapkan 
tersebut.   

B.  Manfaat Anggaran  

Tabel 4.2  Realisasi Anggaran Dinas 
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 

 

  

 

Dari table 4.2 diatas dapat dilihat bahwa 
pertumbuhan anggaran yang bersumber dari 
APBD tahun 2012 sampai 2013 mengalami 
peningkatan, dari masing masing anggaran yang 
ditetapkan dan telah direalisasikan tersebut 
masih ada sisa dari anggaran yang telah 
ditetapkan. Pada anggaran tahun 2013 jumlah 
anggaran meningkat sebesar 56% dari anggaran 
tahun sebelumnya. Ini dapat dikatakan bahwa 
semakin besar anggaran yang dikeluarkan dan 
ditetapkan, Dinas Pariwisata juga bisa 
meningkatkan program yang telah direncanakan 
untuk suatu organisasi dan bisa memanfaatkan 
anggarannya agar dapat berjalan dengan baik 
dengan meningkatnya anggaran yang telah 
ditetapkan tersebut.   

2.  Perspektif Pelanggan  

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Kepuasan 
Pelanggan Menggunakan SPSS 17.0 

 

  

 

 

Dari tabel 4.3 diatas hasil uji validitas 
dari kuesioner kepuasan pelaanggan  
memperlihatkan  bahwa r hitung lebih besar dari 
r tabel (0.284), dengan demikian indikator atau 
kuesioner yang digunakan pada perspektif 
pelanggan  dinyatakan valid untuk digunakan 
sebagai alat ukur dari kuesioner tersebut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Kepuasan 
Pelanggan Menggunakan SPSS 17.0 

 

  
 Hasil uji  Reliabilitas terhadap perspektif 
kepuasan pelanggan  diperoleh nilai Cronbach’s 
Alpha lebih besar dari 0.60, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa item dari kuesioner 
penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas 
atau dengan kata lain bahwa kuesioner ini 
reliabel sebagai instrument penelitian. 
 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepuasan 

Pelanggan Menggunakan SPSS 17.0 
 

 
 

 
 
 
 
Berdasarkan hasil uji validitas dan 

reliabilitas pada SPSS 17.0 diatas menunjukan 
bahwa data valid dan reliable. Penelitian 
dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih 
besar dari r tabel yaitu (0.284), dan dinyatakan 
reliabel jika Cronbach's Alpha lebih besar dari 
standar Reliabilitas 0.60. Pada uji diatas didapati 
nilai Cronbach's Alpha 0.682 > 0.60. oleh karna 
itu kuesioner penelitian perspektif pelanggan 
dinyatakan baik dan handal. 
 
3. Perspektif Proses Bisnis Internal  

 
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Proses Bisnis Internal Menggunakan SPSS 
17.0 

 
 

 



 Dari tabel 4.6 diatas hasil uji validitas dari 
kuesioner kepuasan pelaanggan  
memperlihatkan  bahwa r hitung lebih besar dari 
r tabel (0.284), dengan demikian indikator atau 
kuesioner yng digunakan pada perspektif 
pelanggan  dinyatakan valid untuk digunakan 
sebagai alat ukur dari kuesioner tersebut. 
 
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Proses Bisnis 

Internal Menggunakan SPSS 17.0 

 

  Hasil uji  Reliabilitas terhadap 
perspektif Proses Bisnis Internal  diperoleh nilai 
Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.60, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa item dari 
kuesioner penelitian ini telah memenuhi syarat 
reliabilitas atau dengan kata lain bahwa 
kuesioner ini reliabel sebagai instrument 
penelitian. 
 
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
Proses Bisnis Internal  Menggunakan SPSS 

17.0 

 

 
 
 
 

 
 
Berdasarkan hasil uji validitas dan 

reliabilitas pada SPSS 17.0 diatas menunjukan 
bahwa data valid dan reliable. Penelitian 
dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih 
besar dari r tabel yaitu (0.284), dan dinyatakan 
reliable jika Cronbach's Alpha lebih besar dari 
Standar Reliabilitas 0.60. Pada uji diatas 
didapati Cronbach's Alpha 0.690 > 0.60. oleh 
karna itu kuesioner penelitian perspektif 
pelanggan dinyatakan baik dan handal. 

 
4. Perspektif Pertumbuhan dan 

Pembelajaran  
 

 Dalam perspektif ini terdapat 3 Indikator 
untuk mengukur nilai kinerja Dinas Pariwisata 
Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Rasio Persentase 

Pegawai yang Mengikuti Pelatihan, Rasio 
Retensi Pegawai, Rasio Peningkatan 
Penggunaan Teknolgi. Berikut hasil dari 
pengukuran ke tiga indicator tersebut : 

1. Rasio Persentase Pegawai yang 
Mengikuti Pelatihan 
 

Tabel 4.9 Rasio Persentase Pegawai Yang 
Mengikuti Pelatihan 

 
 
 

 

Dari tabel 4.9 terlihat penurunan terhadap 
persentase rasio pegawai yang mengikuti 
pelatihan yaitu dari tahun 2011 sebesar 33% 
mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 
15% dan mengalami penurunan lagi pada tahun 
2013 sebesar 10%, hal ini dikarnakan bahwa 
dari hasil wawancara oleh penulis kepada pihak 
yang terkait dari salah seorang yang ada di 
Dinas Pariwisata Provinsi Kepri bahwa pegawai 
yang mengikuti pelatihan tidak banyak karena 
pegawai yang ikut pelatihan adalah termasuk 
pegawai yang betul betul terpilih untuk kenaikan 
jabatannya serta pemberian jabatan Diklat pada 
pegawai honor PTT. Selain itu tidak ada lagi 
yang mengikuti pelatihan disebabkan butuhnya 
dana yang tidak termasuk dalam dana anggaran 
realisasi pada Dinas tersebut,karna dana 
anggaran hanya untuk program rencana kinerja 
yang telah direncanakan sebelumnya. 

2. Rasio Retensi Pegawai 
 

Tabel 4.10  Rasio Retensi Pegawai 
 

 
 
 

 

 

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai 
rasio persentase retensi pegawai diatas 
mengalami penurunan. Jumlah pegawai yang 
keluar tersebut adalah disebabkan karna pada 



tahun 2011 keluarnya 3 pegawai yang 
disebabkan karna ketiga pegawai tersebut masih 
pegawai honor yang keluar dengan 
memundurkan diri,tahun 2012 keluarnya 1 orang 
pegawai dikarnakan ada kesalahan dalam 
bekerja sehingga pegawai tersebut diberhentikan 
dari Dinas Pariwisata tersebut dan tida adanya 
pegawai yang keluar pada tahun 2013. Semakin 
sedikit pegawai yang keluar menunjukan bahwa 
semakin baik pula Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepri Tanjungpinang mempertahankan 
kinerjanya agar tidak ada lagi yang keluar 
dengan alasan tertentu. 

3. Rasio Peningkatan Penggunaan Teknolgi 

Tabel 4.10 Rasio Peningkatan Penggunaan 
Teknologi 

   

 

  Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai 
rasio tingkat penggunaan teknologi pada Dinas 
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 
2011-2012 sebesar 75% dan meningkat dari 
tahun 2012-2013 sebesar 83%. Pengadaan 
teknologi seperti ini mengalami penigkatan dari 
tahun ketahun. Hal ini dapat membantu para 
pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

4.4  Penilaian dengan Menggunakan 
Balanced Scorecard 

Setelah data-data telah tersaji langkah 
selanjutnya adalah menilai apakah kinerja pada 
perusahaan baik atau tidak. Dalam hal ini objek 
dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata 
Provinsi Kepri. Untuk mengkur baik atau 
tidaknya kinerja Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepri. 

  Pada perspektif keuangan dan perspektif 
pertumbuhan dan pembelajaran penulis 
membandingkan data Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepri dari tahun 2011 sampai 2013. 

  Sedangkan pada perspektif  pelanggan 
dan perspektif proses bisnis internal penulis 
menggunakan instrument kuesioner untuk 

menilai kinerja pegawai Dinas Pariwisata 
Provinsi Kepulauan Riau. 

Tabel 4.11 Skor Penilaian Balanced Scorecard 

 

 

 

 

   

   

 Pada tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa 
pembobotan pengukuran dalam Balanced 
Scorecard menggunakan interval. Interval/jarak 
yang sama pada skala interval dipandang dapat 
mewakili interval/jarak yang sama pada objek 
yang diukur. Pada penelitian ini terdapat 10 item 
yang diukur dalam 4 perspektif. Apabila total 
skor interval -1 sampai -10 maka kinerja 
dinyatakan kurang baik, jika total skor = 0 maka 
kinerja dinyatakan cukup baik, dan jika interval 
total skor 1 sampai 10 maka kinerja Dinas 
Pariwisata Provinsi Kepri dinyatakan baik. 

Hasil pengukuran kinerja yang akan 
dipaparkan berikut ini merupakan hasil dari 
analisa terhadap data-data yang telah 
didapatkan. Pada perspektif keuangan, 
pertumbuhan anggaran yang bersumber dari 
APBD mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun yang sangat signifikan, hal ini sangat 
mendukung untuk Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepri  bisa meningkatkan program kerja yang 
telah direncanakan. Pada pemanfaatan anggaran 
mengalami kenaikan efisiensi dalam 
merealisasikan anggaran yang sangat signifikan. 
Maka untuk pertumbuhan anggaran diberi skor 1 
dan pemanfaatan anggaran juga diberi skor 1. 
Total skor untuk perspektif keuangan adalah 2 
dan dinyatakan baik. 

Pada perspektif pelanggan untuk 
mengukur kinerja digunakan intrumen kuesioner 
yang terdiri dari 2 indikator  yang termasuk 
dalam indikator Kepuasan Pelanggan yang 
didalamnya yaitu pelayanan dan pengetahuan. 
Pada indikator pelayanan dan pengetahuan 



mendapatkan jumlah rata-rata jawaban 
responden yang hamper seimbang yaitu sebesar  
3,264 dan 3,265. Dalam skala likert rata-rata 
kedua indikator tersebut dinyatakan cukup baik. 
Maka baik indikator pelayanan maupun 
pengetahuan mendapatkan skor 0. Total skor 
untuk perspektif ini adalah 0 dan dinyatakan 
cukup baik. 

Pada perspektif proses bisnis iternal 
untuk mengukur kinerja juga digunakan 
instrument kuesioner yang terdiri dari 3 
indikator yaitu sarana dan prasarana, proses dan 
kepuasan bekerja. Indiktor sarana dan prasarana 
mendapatkan jumlah rata-rata jawaban dari 
responden sebesar 3,78, indikator proses sebesar 
3,95, dan indikator kepuasan bekerja sebesar 
3,82. Dalam skala likert rata-rata ketiga 
indikator tersebut terdapat dalam interval cukup 
baik. Jadi ketiga indikator dalam perspektif ini 
masing masing mendapat skor 0. Total skor 
untuk perspektif ini adalah 0 yang dinyatakan 
cukup baik. 

Pada perspektif pertumbuhan dan 
pembelajaran rasio pegawai yang mengikuti 
pelatihan mengalami penurunan. Hal ini 
dikarnakan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri 
jarang mengikuti pelatihan, yang ikut 
pelatihanpun hanya pegawai yang terpilih untuk 
pengangkatan diklat kenaikan jabatan dan diklat 
untuk honor PTT, selain itu juga untuk 
mengikuti pelatihan membutuhkan biaya yang 
tidak termasuk dalam biaya anggaran pertahun, 
karna anggaran tersebut digunakan untuk 
program rencana kerja Dinas Pariwisata. Hal ini 
menyebabkan pegawai-pegawai Dinas 
Pariwisata Kepri ini jarang ada yang mengikuti 
pelatihan. Rasio pegawai yang mengikuti 
pelatihan mendapat skor 1.  

Rasio retensi pegawai mengalami 
penurunan, keluarnya pegawai disebabkan 
adanya pegawai honor yang memundurkaan diri 
dan ada juga pegawai yang dikeluarkan dari 
Dinas Pariwisata tersebut. Semakin turunnya 
rasio retensi pegawai menunjukanbahwa Dinas 
Pariwisata Provinsi Kepri mampu meningkatkan 
kinerja pegawainya agar tidak lagi ada yang 
keluar dari Dinas tersebut. Rasio retensi pegawai 
ini mendapatkan skor 1.  

Pada rasio peningkatan penggunaan 
teeknologi mengalami kenaikan dari tahun 
ketahun. Untuk tahun 2011 sampai 2012 sebesar 
75% dan meningkat dari 2012 sampai 2013 yaitu 
sebesar 83%. dengan peningkatan tersebut 
sangat menunjang pegawai untuk  dapat 
meningkatkan kinerjanya. Rasio pengadaan dan 
pemanfaatan teknologi mendapatkan nilai 1. 

Tabel 4.12  

Ikhtisar Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepulauan Riau Dengan Balanced Scorecard 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.5  KETERKAITAN PERSPEKTIF 
BALANCED SCORECARD DENGAN 
VISI  DAN MISI DINAS  
PARIWISATA  PROVINSI 
KEPULAUAN RIAU  

1. Dari perspektif keuangan kinerja Dinas 
Pariwisata Provisi Kepri dinyatakan 
baik, hal ini ditunjukan dengan 
meningkatnya anggaran dan keefektifan 
merealisasikan anggaran tersebut dalam 
melakukan program kerjanya. Dengan 
ini misi kegiatan pelestarian dan 
pengembangan kebudayaan sebagai 
daya tarik wisata dapat tercapai. 
 

2. Perspektif pelanggan dan perspektif 
proses bisnis internal menyatakan 
kinerja cukup baik. Hasil ini 
memperlihatkan kemitraan dengan 
masyarakat sudah terjalin dengan cukup 



baik, dan dalam perspektif proses bisnis 
internal sarana serta  kepuasan dalam 
bekerja yang cukup baik dapat 
menunjang profesionalisme pegawai 
dalam bekerjaa dan menjalankan 
program yang telah direncanakan  
 
 

3. Pada perspektif pertumbuhan dan 
pembelajaran kinerja dinyatakan baik. 
Dengan adanyaa pelatihan-pelatihan dan 
juga pengadaan teknologi yang 
mendukung untuk menjalankan 
program, maka kinerja pegawai dalam 
mewujudkan Kepulauan Riau sebagai 
destinasi wisata yang berdaya saing 
tinggi di pasar nasional dan 
internasional secara berkelanjutan serta 
mampu mendorong pembangunan 
daerah dan kesejahteraan masyarakat 
dapat tercapai. 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Dengan Balanced Scorecard semua 
aspek untuk penilaian kinerja dapat diukur, hal 
ini memudahkan untuk kepala Dinas Pariwisata 
Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi 
terhadap kinerja pegawainya dengan tujuan agar 
visi dan misi dapat tercapai dan kinerja 
pegawainya lebih efektif lagi. Setelah semua 
data diperoleh serta telah diuji dengan beberapa 
aspek, ternyata Dinas Pariwisata Provinsi 
Kepulauan Riau mendapatkan atau memperoleh 
skor 5. Yang berarti dalam pengukuran 
Balanced Screcard ini skor 5 dapat 
dikategorikan Baik. 

 Dalam hal ini peningkatan yang perlu 
dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan 
Riau adalah lebih meningkatkan lagi aspek 
pelayanan terhadap masyarakat agar kemitraan 

dengan masyarakat dapat tewujud dan juga 
sarana dan prasarana serta melakukan pelatihan 
kepada pegawainya agar dapat ditingkatkan lagi 
untuk dapat melakukan kinerja dengan efektif, 
optial lebih dan terpecaya.  

 

5.2 SARAN 

1. Dinas Pariwisata Provinsi Kepri harus 
terus mempertahankan dan harus terus 
meningkatkan kinerjanya dari tahun 
ketahun yang akan datang serta harus 
meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam menjalankan 
kesejahteraan agar misi kemitraan 
dengan masyarakat dapat tercapai, dan 
dalam perspektif proses bisnis internal 
sarana dan prasarana dapt lebih 
ditingkatkan lagi agar menimbulkan 
kepuasan bekerja pada pegawai 
sehingga dapat meningkatkan 
kinerjanya. 
 

2. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan 
Riau perlu meningkatkan sistem 
informasi dan pengadaan teknologi agar 
memperlancar aktifitas dalam bekerja 
dan juga melakukan pelatihan kepada 
pegawainya lebih banyak lagi. 

3. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan 
Riau harus berusaha mempertahankan 
hubungan baik dengan masyarakat 
khususnya dalam melakukan hal hal 
penting dalam kepariwisataan.  
 

4. Untuk peneliti-peneliti berikutnya yang 
ingin meneliti mengenai Balanced 
Scorecard pada objek penelitian yang 
sama, disarankan untuk juga melihat 
beberapa tolok ukur yang telah diteliti 
oleh penulis sehingga pada perspektif 
dalam Balanced Scorecard dapat lebih 
dipahami dan ditingkatkan lagi untuk 
melihat dari target yang akan diteliti.
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