
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Stewardship Theory 

Penelitian ini didasarkan pada stewardship theory. Stewardship 

theory muncul bebarengan dengan perkembangan akuntansi. Teori 

stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari 

pemikiran akuntansi manajemen, dimana steward termotivasi untuk 

berkelakuan sesuai keinginan principal.  Teori stewardship adalah 

penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama 

kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya 

(Donaldson dan Davis, 1989).  

Stewardship theory menjelaskan bahwa kepentingan bersama 

dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan 

kepentingan antara principal dan steward, maka steward akan berusaha 

bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan principal dan demi 

kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar 

tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam stewardship theory adalah 

manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan Principal namun 

tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2007) 

Darini (2005) menjelaskan bahwa Amanah, memiliki integritas, 

bertindak jujur dan bertanggungjawab adalah sifat manusia yang dijadikan 

dasar dalam membangun teori stewardship. Hal itu berarti dalam 
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pandangan stewardship theory, manajemen dipercaya untuk bekerja 

dengan baik bagi kepentingan publik dan shareholder (Kaihatu, 2006). 

Teori stewardship menjelaskan bentuk pola kepemimpinan dan hubungan 

para atasan dengan bawahannya dalam sebuah organisasi menggunakan 

mekanisme situasional. Mekanisme ini meliputi filosofis manajemen dan 

perbedaan budaya organisasi, serta kepemimpinan dalam pencapaian 

tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan masig-masing (Anton, 

2010). 

Tabe 2.1 

Teori Stewardship 

Model  Aktualisasi Diri 

Perilaku Melayani Orang Lain 

Mekanisme Psikologi: 

1. Motivasi Kebutuhan Yang Lebih Tinggi 

(Pertumbuhan, Prestasi, 

Aktualisasi Diri)  

2. Perbandingan Sosial Intrinsik  

3. Identifikasi Prinsipal Menilai Komitmen 

Tinggi  (Pakar, Referen)  

4. Kekuasaan Perseorangan 

Mekanisme Situasional 

1. Filosofi Manajemen Berorientasi Partisipasi 

Kepercayaan  

2. Orientasi Resiko Jangka Panjang 

Sumber: Majalah Ilmiah Informatika (2010) 
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Teori ini digunakan karena teori ini memandang bahwa 

kepercayaan atas manajemen dapat terjadi jika manajemen bertindak 

sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan 

publik pada umumnya dan kepentingan shareholders pada khususnya. 

Teori ini menjelaskan bahwa kinerja perusahaan dapat meningkat karena 

adanya sifat amanah dan setia manajer perusahaan terhadap komitmen 

dalam perusahaan (Kurniawan, 2013). 

 

2. Zakat 

Zakat secara bahasa berarti pensucian, pertumbuhan, dan berkah 

sedangkan menurut istilah, zakat adalah kewajiban untuk menyisihkan 

nilai bersih dari kekayaan seorang muslim yang tidak melebihi satu nisab 

kemudian diberikan kepada mustahik dengan syarat dan ketentuan (Al-

Jaziri, 1990). Pengertian zakat secara bahasa dan istilah memiliki 

hubungan yaitu penyisihan zakat atas harta akan menjadi berkah, tumbuh, 

berkembang (bertambah) dan suci (Hafidhuddin, 2002). Zakat menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat,  

“Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai dengan syariat Islam. “ 

 

Zakat Menurut PSAK No.109 Zakat adalah 

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai 

dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya (mustahiq).” 
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 Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kekayaan yang wajib 

diberikan dari seorang muslim atau badan usaha kepada orang-orang yang 

berhak untuk menerima zakat dan berdasarkan peraturan, prinsip dan 

syariat Islam. Widarno (2006) menjelaskan sebagai aktivitas ekonomi 

religious, zakat terdiri dari lima unsur penting yaitu: 

a. Keagamaan, membayar zakat diyakini seorang muslim adalah sebagai 

manifestasi keimanan dan ketaatan. 

b. Pemerataan dan keadilan, menunjukkan bahwa zakat memiliki tujuan 

yaitu sebagai media redistribusi kekayaan. 

c. Kematangan dan produktivitas, menekankan ukuran normal periode 

pembayaran sampai lewat satu tahun bagi manusia untuk 

mengusahakan penghasilan. 

d. Kebebasan dan nalar, manusia yang menanggung kewajiban zakat 

adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani, yang bertanggung 

jawab untuk membayarkan demi kepentingan diri dan umat. 

e. Etik dan kewajaran, penarikan zakat dilakukan secara wajar sesuai 

kemampuan, tanpa menyulitkan pembayar zakat. 

Zakat memiliki kharakteristik yang dicantumkan dalam PSAK No. 109 

yaitu: 

a. Penyerahan kewajiban syariah dari muzakki kepada mustahiq dapat 

dilakukan melauli amil atau dilakukan secara langsung persyaratan 

nisab. Haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif 

zakat (qadar), dan peruntukannya diatur dalam ketentuan zakat.  



13 
 

 
 

b. Infak/sedekah merupakan sumbangan yang diberikan oleh pemberi 

infaq/sedekah secara sukarela dimana peruntukannya dapat ditentukan 

atau tidak ditentukan. 

c. Pengelolaan zakat dan infak/sedekah oleh amil dilakukan berdasarkan 

dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.  

Menurut Hafidhuddin (2002) hikmah dan manfaat zakat sangat 

besar dan mulia bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Pertama, zakat dapat 

menjadi wujud atas keimanan seseorang kepada Allah SWT, wujud syukur 

atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, mengembangkan dan 

menumbuhkan akhlak mulia, menenangkan hidup, mensucikan dan 

mengembangkan harta, menjauhkan dari sifat kikir, matrealistis dan 

serakah. Kedua, zakat dapat membantu dan membina seseorang agar 

hidupnya lebih baik dan sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama. 

Keempat, menjadi sumber dana bagi pembangunan umat Islam. Kelima, 

memahsyurkan etika bisnis yang benar. Keenam, zakat adalah instrument 

untuk meratakan pendapat sehingga dapat membangun kesejahteraan 

umat. Ketujuh, zakat menunjukan jika Islam memotivasi umatnya agar 

bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan berlomba dalam 

menjadi muzakki dan munfik. 

Zakat dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat 

maal. Zakat fitrah dan zakat maal wajib dilakukan bagi setiap muslim. 

Perbedakan zakat maal dan zakat fitrah adalah waktu pembayarannya. 

Pembayaran zakat fitrah dilakukan dengan jangka waktu setelah 
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terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai ditunaikannya 

shalat ied (Nurhayati et al, 2013). Sedangkan zakat maal dapat dibayarkan 

pada waktu yang tidak tentu (Nurhayati et al, 2013). Zakat mal adalah 

zakat atas harta yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang 

wajib menunaikan zakat (Undang-Undang No 23 tahun 2011).  Zakat mal 

dapat meliputi:  

a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya 

b. Uang dan surat berharga lainnya 

c. Perniagaan 

d. Peternakan dan perikanan 

e. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan 

f. Pertambangan 

g. Perindustrian 

h. Pendapatan dan jasa 

i. Rikaz 

 

3. Organisasi Pengelolaan Zakat 

Menurut Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat, Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) terdiri dari Badan Amil Zakat 

(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut Soemitra (2009) dalam 

bukunya, BAZ merupakan organisasi pengelolaan zakat yang 

berkewajiban untuk menghimpum, menyalurkan, dan mengefesiensikan 
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dana zakat berdasarkan ketetapan agama. BAZ dibentuk oleh pemerintah. 

Dalam melaksanakan kegiatannya, BAZ diwajibkan untuk: 

a. Menjadikan program kerja yang telah dibuat sebagai dasar dalam 

melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan, 

b. Membuat laporan tahunan, didalamnya termasuk laporan keuangan, 

c. Memublikasikan laporan keuangan tahunan paling lama 6 bulan 

setelah tahun buku terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik atau 

lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media masa 

sesuai dengan tingkatannya, kemudian diserahkan pada pemerintah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan tingkatannya, 

d. Merancang kegiatan tahunan, 

e. Mementingkan penyaluran dan pengefisienan dana zakat yang 

didapatkan dari masing-masing daerah sesuai dengan tingkatannya, 

kecuali BAZNAS yang dapat Buku Bank dan Lembaga Keuangan 

Syariah keseluruh wilayah Indonesia. 

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat, menyatakan bahwa LAZ merupakan lembaga atau organisasi 

pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat dan berkewajiban untuk 

menghimpum, menyalurkan, dan mengefesiensikan zakat dalam rangka 

bertugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurut 

Cahyono (2015) LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk 

masyarakat untuk pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat 
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sesuai oleh aturan agama. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ 

berkewajiban untuk (Soemitra, 2009): 

a. Segera melaksanakan aktivitas atau kegiatan sesuai program kerja 

b. Menyusun laporan 

c. Memublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit  

d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, 

dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS. 

 

4. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan kata lain dari Corporate governance, 

artinya manajemen wajib akuntabel pada shareholders dan orang atau 

badan yang menyediakan pendanaan lain. Selain itu, harus memiliki desain 

yang benar yang benar untuk menjamin akuntabilitas (Parno, 2013). 

Akuntabilitas merupakan wujud dari pertanggung jawaban semua aktivitas 

atau kegiatan yang dilakukan organisasi. Akuntabilitas dibuat oleh pihak 

yang diberikan tanggung jawab untuk mencapai target dan tujuan 

organisasi berbentuk pelaporan keuangandalam periode tertentu 

(Nurhayati dkk, 2014). Akuntabilitas berbicara mengenai bagaimana 

perilaku yang diberikan para anggota organisasi dalam menjalankan 

amanah dan tanggung jawabnya (Hamidi, 2013). 

Akuntabilitas adalah salah satu bagian dalam responsibiltas.  

Akuntabilitas berarti kewajiban seseorang dalam 

mempertanggungjawabkan aktivitas yang telah dilakukan atau tidak 
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dilakukan. Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang 

berpautan dengan kewajiban menjelaskan kepada pihak lain. Pihak ini 

memiliki wewenang dalam penilaian dan permintaan pertanggungjawaban. 

Tetapi, penuntutan terhadap akuntabilitas harus diiringi dengan untuk 

melakukan kewenangandan keleluasaan. (Simanjuntak, 2011). 

Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja organisasi 

publik. Indikator yang lain adalah produktivitas, kualitas layanan, 

responsivitas, dan responsibilitas. Setiap organisasi termasuk OPZ harus 

mengusahakan perwujudan akuntabilitas publik. Salah satu bentuk 

akuntabilitas publik yang paling mudah dilihat adalah laporan keuangan 

(Hamidi, 2013) 

Akuntabilitas timbul dari konsekuensi logis atas hubungan agent-

principal relationship yaitu hubungan dinamis yang muncul karena ada 

kaitan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal). Dalam 

melaksanakan semua kegiatan dan aktivitasnya, agent telah diberi 

wewenang secara penuh oleh principal. Sebagai efek atas wewenang yang 

telah diberikan, maka agent harus mempertanggungjawabkannya kepada 

principal (Nikmatuniayah, 2012). Dalam hal OPZ, agent adalah orang 

yang mengelola OPZ sedangkan principal dalam OPZ adalah muzakki, 

munfiq, mushaddiq, Dewan pengawas dan Allah SWT (Roekhuddin dan 

Triyuwono, 2000). Permasalahan yang biasa muncul dalam pengelolaan 

organisasi, baik dari internal ataupun eksternal dapat diatasi dengan sistem 

akuntabilitas agar pengelolaan organisasi konsisten dengan tujuan semula. 
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Menurut Amerieska (2015) akuntabilitas adalah pondasi untuk 

memelihara kepercayaan stakeholder, dalam kasus ini adalah muzaki 

karena akuntabilitas dapat menyelamatkan keberadaan suatu organisasi, 

dalam kasus ini adalah organisasi pengelola dana zakat. Akuntabilitas ada 

yang bersifat vertikal dan horizontal. Akuntabilitas yang bersifat vertikal 

merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan habluminallah yaitu 

hubungan manusia dengan penciptanya. Prinsip yang ditekankan dalam 

akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah, sedangkan akuntabilitas yang 

bersifat horizontal menggambarkan hubungan yang bersifat 

habluminannas yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Prinsip 

yang ditekankan dalam akuntabilitas yang bersifat horizontal adalah 

prinsip profesionalisme dan transparansi (Endahwati, 2014). 

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2011, Pengelolaan zakat 

yang dilakukan oleh OPZ harus sesuai dengan hukum (syariat) Islam, 

terpercaya (amanah), kemanfaatan, keadilan, terdapat jaminan kepastian 

hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga efisiensi dan efektivitas 

pelayanan meningkat. Asas akuntabilitas dalam pengelolaan zakat adalah 

dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat 

 

5. Balanced scorecard 

Balanced scorecard mencakup dua kata yaitu balanced dan 

scorecard. Balanced artinya adalah berimbang, artinya terdapat 

kesimbangan antara: (1) indikator keuangan dan non keuangan, (2) 
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indikator jangka panjang dan jangka pendek serta (3) indikator internal dan 

eksternal. Sedangkan scorecard berarti kartu skor atau kartu yang berperan 

untuk mencatat skor kinerja. Kartu ini juga dapat dimanfaatkan untuk 

merencanakan target skor masa depan seseorang (Mulyadi, 2001). 

Sumber: Kaplan dan Norton 1996 

Gambar 2.1 

The Balanced Scorecard Link Performance Measures 

 

Dalam suatu organisasi, visi dan misi adalah gambaran mengenai 

hal yang akan dicapai melalui kegiatan operasionalnya di masa depan. 

Pencapaian visi dan misi dilakukan dengan menyususn rencana strategis 

dimana setiap anggota dalam organisasi harus melaksanakannya. Visi dan 

strategis suatu organisasi dapat diterjemahkan ke dalam tujuan dan ukuran 

“Untuk mencapai visi kita 

Bagaimana seharusnya 

kita 

Memenuhi konsumen ?” 

“Untuk mencapai sukses 

financial seharusnya kita 

memenuhi keinginan 

Pemegang saham ?” 

“Untuk mencapai visi kita 

Bagaimana seharusnya kita 

Merubah dan konsumen 

meningkatkan Kemampuan ?” 

“Untuk memuaskan 

pemegang saham & 

bagaimana proses bisnis 

kita menjadi terbaik ?” 

Visi 

& 

Strategi 
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operasonal menggunakan salah satu sistem manajemen strategis yaitu 

balanced scorecard (Hansen dan Mowen 2003).  

Selain itu, Kaplan dan Norton (1996) menyatakan bahwa visi dan 

strategi suatu organisasi dapat diterjemahkan oleh balanced scorecard ke 

dalam seperangkat ukuran yang global. Ukuran tersebut akan memberi 

kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem strategis. Visi dan strategi 

balanced scorecard kemudian dijabarkan ke dalam empat perspektif yaitu 

perspektif keuangan (finansial), pelanggan (customers), proses bisnis 

internal (internal business process), serta pembelajaran dan pertumbuhan 

(learning and growth). 

 

Sumber: Hansen dan Mowen (2003) 

Gambar 2.2 

Proses Menterjemahkan Visi Dan Strategi 

Visi dan Strategi 

Infrastuktu

r  

Proses  Pelanggan  Finansial 

Objectives 

Measures 

Targets 

Initiative 
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Empat perspektif tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling 

berhubungan. Masing-masing perspektif tersebut dinyatakan dalam bentuk 

tujuan dan sasasran yang menjadi target organisasi dimasa depan, ukuran 

dari tujuan, target yang diharapkan dimasa yang akan datang dapat dicapai 

serta inisiatif–inisiatif atau program yang harus dilaksanakan untuk 

memenuhi tujuan-tujuan strategis (Imelda, 2004). Informasi-informasi 

tersebut dapat memudahkan pengambilan langkah dalam penyusunan 

program karena rencana strategik yang komprehensif dan koheren Ciptani, 

2000). 

Wisnubroto (2008) menjelaskan keunggulan model Balanced 

scorecard dikarenakan key performance indicator (KPI) yang muncul saat 

proses menerjemahahkan strategi perusahaan. KPI adalah ukuran yang 

dicapai guna mengukur kinerja yang tercapai sesuai dengan strategi yang 

telah ditentukan. Mulyadi (2001) menjelaskan keunggulan model balanced 

scorecard dapat menghasilkan rencana stategis dengan karakteristik  

a. Komprehensif, karena luasnya cakupan perspektif yaitu perspektif 

keuangan dan perspektif non keuangan sehingga menambah 

kemampuan organisasi dalam lingkungan bisnis yang kompleks 

dan menjanjikan kinerja keuangan yang berkelanjutan serta berlipat 

b. Koheren, dalam balanced scorecard diwajibkan untuk membangun 

causal relantionship antara sasaran-sasaran stategis dalam 

perencanaan stategis. Perspektif non keuangan dalam sasaran 



22 
 

 
 

strategis harus memiliki causal relantionship secara langsung dan 

tidak langsung dengan sasaran keuangan 

c. Berimbang, yang berarti keseimbangan sasaran strategis agar 

kinerja keuangan berkesinambungan 

d. Terukur, Keterukuran sasaran strategis menjanjikan tercapainya 

sasaran strategis tersebut karena balanced scorecard dapat 

mengukur sasaran strategis yang sulit.  

Kriteria yang dibutuhkan agar menjadi Balanced scorecard (Lubis dan 

Sutopo, 2003) yaitu:   

a. Dapat menerjemahkan tujuan strategi jangka panjang dari masing-

masing perspektif (outcomes) dan mekanisme untuk mencapai 

tujuan tersebut (performance driver)  

b. Ukuran dari setiap kinerja adalah elemen dalam hubungan sebab 

akibat (cause and effect relationship)  

c. Strategi yang dilakukan guna terjadi perbaikan misalnya 

peningkatan inovasi, kualitas, dan lain-lain dapat meningkatkan 

pendapatan (terkait dengan keuangan) 

Dalam kenyataannya, praktek Balanced scorecard tidak mudah diterapkan 

karena membutuhkan komitmen yang kuat baik dari pemimpin ataupun 

pegawai yang ikut masuk dalam organisasi. Ciptani (2000) menjelaskan 

kendala-kendala dalam penerapan Balanced scorecard yaitu: 
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a. Bagaimana mendesain sebuah scorecard. Scorecard yang baik 

harus didesain sedemikian rupa agar dapat menggambarkan tujuan 

stategik organisasi, tetapi jika perusahaan memiliki ketidakjelasan 

strategi dan tidak mampu merumuskan strateginya maka 

mendesain scorecard berdasarkan target tujuan strategik akanterasa 

menyulitkan. 

b. Banyaknya alat ukur yang diperlukan. Sebernarnya yang terpenting 

adalah bukan jumlah dari alat ukur tetapi dari cakupan alat ukur 

tersebut meliputi keseluruhan strategi perusahaan dan dapat 

mengukur dimensi terpenting dari sebuah strategi. Selain itu, 

jangkauan alat ukur tersebutadalah perspektif peningkatan kinerja 

secara luas dengan pengukuran minimal.  

c. Apakah scorecard cukup layak untuk dijadikan penilai kinerja. Hal 

yang perlu diperhatikan nilai dan orientasi strategi perusahaan yang 

bersangkutan  

d. Perlunya scorecard dikaitkan dengan keuntungan (gainsharing) 

secara individu. Pembagian keuntunga didasarkan dari dukungan 

inovasi atau kultur yang diberikan oleh individu kepada 

peningkatan kinerja perusahaan. 

e. Apakah scorecard yang ada dapat menggantikan keseluruhan 

sistem manajemen lama. Pergantian sistem manajemen tidak 

semudah yang dibayangkan namun jika system manajemen yang 
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lama tidak dapat mendukung tujuan organisasi maka diharapkan 

organisasi dapat mengganti sistem manajemennya 

 

6. Pengukuran Kinerja Menggunakan Konsep Balanced scorecard 

Kinerja adalah istilah umum untuk menunjukan setiap kegiatan 

organisasi pada suatu periode beriringan dengan sumber pada sejumlah 

standar (Mulyadi, 2001). Sedangkan pengukuran kinerja adalah penentuan 

efektivitas operasi suatu organisasi, bagian organisasi dan personelnya, 

berdasarkan sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Mulyadi,2001).  Pengukuran kinerja adalah salah satu faktor 

penting perusahaan atau lembaga karena dapat digunakan untuk menilai 

kesuksesan dan dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi hasil kerja masa 

lalu (Polinggapo, 2015).  

Sistem Manajemen Strategik 

dalam Manajemen Tradisional 

Sistem Manajemen Strategik 

dalam Manajemen Kontemporer 

Hanya berfokus ke perspektif 

keuangan 

Mencakup perspektif yang 

komprehensif: keuangan, 

customer, proses bisnis/intern, 

serta pembelajaran dan 

pertumbuhan 

Tidak konheren  Koheren  

 Terukur  

 Seimbang  

Sumber: Mulyadi (2001) 

Gambar 2.3 

Perbedaan Pendekatan Model Tradisional Dengan Pendekatan BSC 
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ROI 

Kesetiaan Pelanggan 

Pengiriman Tepat Waktu 

Process Cycle Time Process Quality 

Keterampilan Pegawai 

Keuangan 

Pelanggan 

Proses internal bisnis 

Pertumbuhan dan pembelajaran 

 

Sampai saat ini, sudah banyak metode yang terus berkembang 

untuk mengukur kinerja. Ukuran kinerja yang biasa digunakan dalam 

strategi manajemen tradisional adalah ukuran kinerja finansial. Hal ini 

terjadi karena ukuran kinerja keuangan dinilai paling mudah dideteksi 

(Ciptani, 2000). Ukuran kinerja lain yang non finansial diabaikan atau 

secara sembarang diberikan nilai kuantitatif sehingga sebenarnya telah 

terjadi kesalahan berfikir dalam manajemen tradisional (Mulyadi, 2001). 

Sistem seperti ini dirasa sudah tidak relevan karena aspek non-finansial 

dibutuhkan dalam perkembangan suatu perusahaan (Wisnubroto, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kaplan (1996) 

Gambar 2.4 

Hubungan empat perspektif dalam BSC 
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Dalam konsep Balanced scorecard, pengukuran kinerja didasarkan 

pada dimensi keuangan maupun non-keuangan. Terdapat empat perspektif 

yang merupakan faktor penentu kesuksesan. Perspetif ini terdiri dari 1 

dimensi keuangan dan 3 dimensi non-keuangan yaitu kinerja keuangan, 

kepuasan pelanggan, proses internal dan pembelajaran serta pertumbuhan 

(Blocher, Stout dan Cokins, 2010).  

Keempat persektif dalam Balanced Scorecard menjadi satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keempat perspektif tersebut juga 

merupakan indikator pengukuran kinerja yang saling melengkapi dan 

saling memiliki hubungan sebab akibat (Ciptani, 2000). Jadi, tujuan dan 

ukuran yang dimiliki oleh keempat perspektif merupakan suatu hubungan 

kausal, artinya peningkatan kinerja finansial dipengaruhi oleh tingkat 

keberhasilan dari perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan 

pembelajaran serta pertumbuhan tercapai. Hubungan sebab akibat keempat 

perspektif tersebut dapat dilihat pada gambar 2.4. Keempat perspektif itu 

adalah (Mahsun,2009): 

a Kinerja keuangan. Mengukur profitabilitas dan nilai pasar 

Di perspektif ini, organisasi menyusun tujuan target finansial yang 

nantinya akan menjadi dasar dalam menetapkan tujuan dan ukuran 

bagi perspektif lainnya. Ukuran finansial mencerminkan kontribusi 

pengimplementasian strategi organiasi terhadap keberhasilan 

finansial organisasi. 
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Pangsa Pasar 

Profitabilitas 

Pelanggan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Akuisisi 

Pelanggan 

Retensi 

Pelanggan 

b Kepuasan pelanggan. Mengukur kualitas, pelayanan, dan 

rendahnya biaya  

Di perspektif ini, terjadi pengidentifikasian pelanggan dan segmen 

pasar agar dapat tersusunnya strategi guna pemenuhan kebutuhan 

pelanggan dan nanti akan berdampak pada peningkatan keuntungan 

finansial. Perspektif ini bertujuan untuk pemuasan kebutuhan 

pelanggan. 

 

Sumber: Kaplan dan Norton 2000 

Gambar 2.5 

Perspektif pelanggan 

 

c Proses internal. Mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan 

dalam menghasilkan barang dan jasa 

Dalam perspektif ini diklakukan identifikasi terhadap faktor 

penting bagi organisasi untuk pemilik organisasi (perpektif 

finansial) dan melayani kebutuhan pelanggan dengan cara 

mengembangkan proses baru yang memiliki kualitas tinggi 

(persepektif pelanggan). Jadi dalam pengoperasian perspektif bisnis 

intenal harus terlebih dahulu menilik perskpektif finansial dan 
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pelanggan. Tahapan dalam proses bisnis internal adalah proses 

inovasi, proses operasional, dan proses pelayanan. 

 
Sumber: Kaplan dan Norton 2000 

 

Gambar 2.6 

Perspektif bisnis internal 

 

d Pembelajaran dan pertumbuhan. Mengukur kemampuan dalam 

mengambangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia untuk 

encapai tujuan strategis saat ini dan masa depan. 

Dalam perskpektif ini tercermin pertumbuhan jangka panjang 

sebuah organisasi yang tercipta dari kemampuan organisasi 

tersebut. Perspektif ini bertujuan untuk menyediakan prasarana 3 

perspektif lain, agar tujuan dari perspektif-persepektif tersebut 

dapat tercapai. 

 

7. Balanced Scorecard di Organisasi Pengelola Zakat 

Organisasi Pengelola Zakat harus dikelola dengan profesional. 

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia belum maksimal dalam 

mengelola dana ZIS karena belum profesionalnya Organisasi Pengelola 

Ciptakan 

jasa atau 

produk 
Kenali 

pasar 

 

Proses Inovasi Proses Operasi Proses Layanan Purna Jual 

Ketahui 

kebutuhan 

Pelanggan 

Bangun 

produk

/jasa 

Luncurkan 

produk / 

jasa 

Kebutuhan 

pelanggan 

terpuaskan 

Layanan 

pelanggan 
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Zakat. Alasan yang menjadi penyebab belum maksimalnyapengelolaan 

zakat adalah pertama, erbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat 

harta (Hafidhuddin, 2002). Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

kurang memadai. Ketiga, lemahnya koordinasi antara bagian pengelola 

zakat. Keempat, undang-undang zakat yang belum maksimal (Kemenag, 

2013). 

Penerapan Balanced Scorecard dalam sistem manajemen strategis 

dapat meminimalisisr kendala yang muncul. Dengan pendekatan Balanced 

Scorecard tidak hanya fokus ke 1 indikator saja melainkan pengelolaan 

zakat dapat melihat dari berbagai aspek yaitu, perspektif finansial, 

pelanggan, bisnis internal, dan pertumbuhan serta pembelajaran (Kaplan 

dan Norton, 1992). Selain itu Balanced Scorecard bukan saja sekedar 

sistem pengukuran tetapi juga merupakan metode pentransformasian visi 

organisasi ke dalam pedoman praktis bagi kegiatan operasional. Jika 

mengetahui pertumbuhan dan penurunan organisasi secara keseluruhan 

dari berbagai aspek, maka mengelola organisasi secara lebih baik, tepat 

guna dan tepat sasaran (Polingappo, 2015). 

 


