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Abstract: The Effect of Organizational Culture on Performance in the Balanced Scorecard Perspective. This research is purposed to gain empirical evidence that process, employee and pragmatic oriented organizational culture have
effect on performance perspectives of Balanced Scorecard (BSC). Research population were cooperations in the Denpasar Bali area. Primary data collected through
questionnaires were easured in likert scale. Research finding indicated that process-oriented culture affected BSC performance in financial, consumer, internal
business process dan learning and growth perspectives. Employee-oriented culture
affects consumers perspective only; while pragmatic-oriented culture affects BSC
performance in the perspectives of financial, consumer, internal business process.
Abstrak: Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja dalam Perspektif
Balanced Scorecard. Penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empiris
bahwa budaya organisasi orientasi proses, employee, dan pragmatis berpengaruh terhadap kinerja perspektif Balanced Scorecard (BSC). Populasi penelitian
adalah koperasi serba usaha (KSU) yang berada di wilayah Denpasar Bali. Jenis
data adalah data primer yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner
yang diukur dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya
orientasi proses berpengaruh terhadap kinerja BSC dalam perspektif financial,
consumer, internal business process dan learning and growth; budaya orientasi
employee berpengaruh hanya terhadap kinerja kinerja BSC dalam perspektif consumer; serta budaya orientasi pragmatis berpengaruh terhadap kinerja kinerja
BSC dalam perspektif financial, consumer, dan internal business process.
Kata Kunci: budaya organisasi, kinerja, balanced scorecard, dan koperasi.

Koperasi merupakan salah
satu bentuk badan usaha yang
diharapkan menjadi soko guru
penggerak perekonomian rakyat
di Indonesia, sehingga pengentasan kemiskinan akan cepat tercapai. Bentuk usaha koperasi didasarkan atas semangat gotong
royong dan kekeluargaan sangat
cocok dengan kepribadian bangsa
Indonesia. Dasar hukum perkoperasian di Indonesia tertuang
dalam UUD 1945 serta diperjelas
lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Perkoperasian No
25 tahun 1992. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan
kekeluargaan serta bertujuan memajukan angggota koperasi pada

khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun
tantanan perekonomian nasional
untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur. Upaya pemerintah untuk menjadikan koperasi
sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi yang bertujuan
untuk memajukan perekonomian
rakyat. Pada awal gerakan koperasi di Indonesia perkembangannya sudah terlihat jelas menuju
kebangkitan
ekonomi
rakyat.
Perkembangan koperasi secara
kuantitas menunjukkan angka
yang meningkat. Jumlah koperasi
di Indonesia berdasarkan laporan statistika terjadi peningkatan
sebesar 3,3 persen untuk tahun
2010 dibandingkan tahun sebe462
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lumnya, yaitu dengan jumlah yang terdaftar sejumlah 170.411 unit. Jumlah koperasi
untuk wilayah Bali adalah 3.678 koperasi.
Khususnya untuk wilayah Denpasar tercatat
jumlah koperasi yang terdaftar sampai awal
2009 adalah 723. Jumlah tersebut tersebar
dalam 17 jenis koperasi, yaitu: KUD, KSU,
KPN, ABRI, Kopkar, Pensiunan, Kopinkra,
koprasi produksi, KSP, Koppas, Kop. Jasa
angkutan, Kop pemuda, Kop.Wanita, Kop,
veteran, Kop.Mahasiswa, Pondok pesantren,
dan koperasi lainnya (sumber Dinas Kopersi
Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar).
Namun, perkembangan koperasi tidak
semuanya berjalan lancar, ada perkembangannya yang lambat, bahkan sampai
mengalami kerugian dan menjadi bangkrut. Adanya koperasi bermasalah ini dapat
disebabkan oleh berbagai hal seperti; ada
pengurus koperasi hanya untuk mencari
keuntungan pribadi, pengelolaan koperasi
yang tidak benar, serta kinerja dari pengelolaan yang tidak baik. Selain hal tersebut,
ada kemungkinan buruknya kinerja koperasi tersebut dapat disebabkan oleh faktor
budaya organisasi.
Kotler dan Hessket (1992) menyatakan
bahwa kekuatan budaya berhubungan dengan kinerja. Hofstede (1990) menyatakan
bahwa budaya yang kuat dan khas sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan suatu
organisasi. Moeljono (2002) menjelaskan
budaya organisasi merupakan sistem nilai
yang diyakini oleh semua anggota organisasi
dan yang dipelajari, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai
sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan
perilaku bagi setiap anggota dalam organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan.
Jadi budaya organisasi yang mendukung strategi organisasi akan dapat mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat
sehingga memudahkan untuk mencapai
kinerja organisasi yang diinginkan. Kinerja
suatu organisasi tradisional hanya melihat
dari perspektif keuangan saja. Selanjutnya,
Kaplan dan Norton (1996) menggagas sistem
penilai kinerja dengan menambahkan kinerja dari perspektif non-keuangan yang kemudian dikenal dengan balanced scorecard.
Dengan demikian, balanced scorecard muncul sebagai perbaikan terhadap penilaian
kinerja tradisional yang hanya fokus pada
kinerja finansial. Kinerja dengan balanced
scorecard lebih komprehensif, yaitu meliputi
ukuran finansial dan non finansial dengan
mengarahkan perhatian dan usaha personel

ke sasaran-sasaran non keuangan, yaitu:
Pembelajaran dan pertumbuhan, customer,
dan proses bisnis internal.
Kalau dilihat perkembangan teori fit
pada awalnya yang ada adalah teori organisasi, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana sebenarnya organisasi distruktur dan
bagaimana organisasi dapat dikontruksi
guna meningkatkan keefektifan organisasi
(Robbins 1994:6). Perkembangan selanjutnya adalah population ecology theory dan
contigency yang kemudian menjadi sumber
munculnya theory of fit, yaitu teori tentang
keselarasan hubungan internal organisasi
(Sobirin 2007:268).
Jadi, Organizational of fit theory atau
teori fit menyatakan bahwa strategi organisasi harus fit dengan faktor-faktor lain agar
organisasi mencapai kinerja yang baik. Selanjutnya, organisasi harus dirancang untuk
dapat mencapai tujuan jangka panjang dalam wujud visi dan misi organisasi sehingga
berdampak pada kinerja perusahaan. Berarti, dengan adanya keselarasan strategi dan
faktor eksternal (budaya) akan mampu meningkatkan kinerja.
Belkaoui (1979) mengartikan budaya
sebagai pola eksplisit dan implisit, dari perilaku yang diperoleh dan disebarluaskan
dalam berbagai macam simbol, termasuk
di dalamnya yang dimanisfestasikan dalam
bentuk artifak yang semua itu merupakan
hasil pencapaian dari sekelompok orang; inti
penting dari budaya adalah ide tradisional
(misalnya diperoleh dan dipilih secara historis) dan nilai yang secara khusus melekat.
Sistem budaya pada satu sisi dianggap sebagai produk dari aksi, pada sisi yang lain
sebagai elemen aksi selanjutnya. Budaya
dipandang sebagai perilaku yang dipelajari
serta menyebar pada seluruh populasi secara tidak sadar.
Konsep budaya pertama kali dipakai
dalam disiplin ilmu antropologi, yang pada
akhirnya ikut memperkaya bidang ilmu lainnya, seperti ekonomi yang termasuk juga
akuntansi. Robbins (2006:721) secara ringkas mendefinisikan bahwa budaya organiasi
adalah sistem makna bersama yang dianut
oleh anggota-anggota yang membedakan
organisasi itu dari organisasi lainnya. Terdapat unsur yang terdapat dalam pengertian
budaya perusahaan/korporasi terdiri atas:
sistem nilai, lingkungan bisnis, pahlawan,
jaringan budaya, pola ritual keyakinan, nilai
dan perilaku, gaya manajemen, sistem dan
prosedur manajemen, norma-norma dan
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prosedur, serta pedoman perilaku. Budaya
perusahaan merupakan bagian dari budaya
organisasi. Budaya yang dianut di dalam perusahaan mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut
Susanto et al. (2008:37) untuk dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik bahwa
perlu dipahami peranan/fungsi budaya organisasi dalam perusahaan, yaitu: (1) sebagai pengikat (organization binder), (2) integrator, (3) identitas organisasi, (4) energi
untuk mencapai kinerja yang tinggi, (5) ciri
kualitas (sign of quality), (6) motivator, (7) pedoman gaya kepemimpinan, dan (8) peningkatan nilai stakeholders.
Robbins (2006:725) menegaskan bahwa budaya menjalankan sejumlah fungsi
dalam perusahaan. Pertama, budaya menciptakan perbedaan antara satu organisasi
dan lainnya. Kedua, budaya memberikan
rasa identitas keanggota-anggota organisai.
Ketiga, budaya membantu timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari
kepentingan diri pribadi seseorang. Keempat, budaya merupakan perekat sosial yang
membantu memersatukan organisasi itu
dengan memberikan standar-standar yang
tepat mengenai apa yang harus dilakukan
oleh karyawan. Budaya yang dianut dalam
organisasi menurut Robbins (2006:724) ada
yang bersifat kuat atau lemah. Organisasi
yang mempunyai budaya yang kuat berarti
budaya organisasi akan mempunyai pengaruh yang besar pada perilaku anggota-anggota organisasi. Budaya yang kuat ini dapat
berdampak positif maupun negatif terhadap
kinerja organisasi. Pengaruh positif budaya
yang kuat akan memperlihatkan kesepakatan yang tinggi dikalangan anggota mengenai
apa yang harus dipertahankan sehingga dapat membina kesetiaan dan komitmen terhadap organisasi. Dengan demikian, pucuk
pimpinan dalam suatu perusahaan seharusnya memerhatikan dan memertahankan
suatu budaya organisasi yang cocok dengan
para karyawan serta lingkungan perusahaan
sehingga menjadi budaya yang kuat dalam
mendukung kemajuan dan tujuan perusahaan. Hofstede et al. (1990) membagi budaya
korporasi kedalam enam orientasi budaya,
yaitu: (1) process-oriented vs result-oriented,
(2) employee-oriented vs job oriented, (3) pragmatic vs normatif, (4) parochial vs profesional,
(5) open system vs closed sstem, dan loose
control vs tight control.
Kinerja suatu organisasi merupakan
tingkat pencapaian organisasi. Pandangan

tradisional menilai kinerja koperasi hanya
dari perspektif keuangan. Namun, pendekatan Balanced Scorecard telah mengubah
orientasi pengukuran kinerja dari yang selama ini lebih memprioritaskan capaian kinerja keuangan. Hal ini disebabkan oleh adanya
perkembangan manajemen bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif saat ini,
perspektif financial tidak diandalkan sebagai
satu-satunya indicator pengukuran kinerja
suatu perusahaan. Konsep Kinerja yang dikemukakan Kaplan dan Norton (1996) mengemukakan bahwa ukuran finansial tidak
cukup untuk menuntun perjalanan perusahaan melalui lingkungan yang kompetitif.
Balanced Scorecard mengarahkan perhatian
dan usaha personel ke sasaran-sasaran non
keuangan: pembelajaran dan pertumbuhan,
customer, dan proses bisnis internal. Hal ini
disebabkan karena pada perspektif non keuangan itulah pemacu sesungguhnya (the
real driver) kinerja keuangan perusahaan
berada. Sebab nilai pasar perusahaan-perusahaan di era teknologi informasi sekarang
ini lebih dipacu oleh aktiva tidak berwujud
(intangible assets) dari pada aktiva tetap
berwujud (tangible assets) (Mulyadi, 2005).
Itulah sebabnya perusahaan perlu membangun suatu sistem pengukuran kinerja yang
meliputi kedua aspek tersebut, yaitu aspek
keuangan dan non keuangan. Balanced
Scorecard menerjemahkan misi dan strategi
ke dalam berbagai tujuan dan ukuran, yang
tersusun ke dalam empat perspektif yaitu:
(1) aspek perspektif pembelajaran yang meliputi: pemberdayaan karyawan dan akuntabilitas personal; (2) aspek perspektif finansial
yang meliputi: pertumbuhan pendapatan;
(3) aspek perspektif pelanggan yang meliputi: jumlah pelanggan baru dan kesetiaan pelanggan; (4) aspek persepektif bisnis internal
yang meliputi: kemampuan Inovasi.
Ada beberapa keunggulan penerapan
kinerja balanced scorecard (BS) dibandingkan dengan kinerja tradisional yang hanya
fokus pada aspek keuangan saja, yaitu: (1)
Pengukuran kinerja secara tradisional hanya
memperhatikan tujuan jangka pendek saja
sedangkan dengan BS akan memperhatikan
tujuan jangka pendek dan jangka panjang,
(2) BS mencakup ukuran finansial dan non
finansial, (3) BS memandang pengukuran
kinerja baik dari perspektif internal maupun eksternal, dan (4) BS lebih dari sekedar
pengukuran kinerja, karena BS dapat digunakan sebagai kerangka bagi proses manajemen strategik. Dengan demikian, untuk
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meningkatkan kinerja koperasi secara komprehensif, perlu dilihat kinerjanya dari empat perspektif, yaitu: keuangan, pembelajaran dan pertumbuhan, customer, dan proses
bisnis internal.
Badera (2006, 2008) meneliti tentang
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja. Penelitian Badera (2006) mengambil
seting hotel-hotel berbintang di Bali dan Badera (2008) dengan seting penelitian yang
mengambil lokasi di Bursa Efek Indonesia
menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh pada kinerja. Suedjono (2010) menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja.
Hofstede (1990) menyatakan bahwa budaya yang kuat dan khas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi.
Selanjutnya, Moeljono (2002) menyatakan
bahwa budaya korporasi adalah sistem nilai
yang diyakini oleh semua anggota organisasi
dan yang dipelajari, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai
sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan
perilaku bagi setiap anggota dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, budaya dapat berpengaruh
terhadap kinerja organisasi.
Berdasarkan uraian dalam pendahuluan ini dapat dirumuskan permasalahan
apakah budaya organisasi (yang berorientasi
proses, karyawan, dan pragmatis) berpeng
aruh pada kinerja dari perspektif balanced
scorecard (perspektif keuangan, konsumen,
bisnis internal, dan pembelajaran dan
pertumbuhan)?
METODE
Penelitian ini terdiri atas dua variabel
laten, yaitu: Budaya organisasi adalah variabel eksogen dan kinerja adalah variabel
endogen. Budaya organisasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah budaya organisasi yang diadopsi dari penelitian
Hofstede, yaitu budaya organisasi/korporasi adalah keseluruhan pola pemikiran, perasaan, dan tindakan dari suatu kelompok
sosial (Hofstede, 1991). Budaya organisasi
diproksi dengan budaya organisasi yang diadopsi dari Hofstede yang dipandang dari 3
orientasi, yaitu budaya organisasi orientasi
proses, karyawa/employee, dan pragmatis.
Hofstede membedakan secara umum dimensi budaya yang berpengaruh pada nilai-nilai
kerja suatu organisasi.
Kinerja organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja operasi

berdasarkan persepsi dari aspek balanced
scorecard yang dikemukakan oleh Kaplan
dan Norton (1996) yang terdiri dari: (1) aspek
perspektif pembelajaran yang meliputi: pemberdayaan karyawan dan akuntabilitas personal; (2) aspek perspektif financial yang meliputi: pertumbuhan pendapatan; (3) aspek
perspektif pelanggan yang meliputi: jumlah
pelanggan baru dan kesetiaan pelanggan; (4)
aspek perspektif bisnis internal yang meliputi: kemampuan inovasi.
Semua variabel dalam penelitian ini didasarkan pada persepsi atau penilaian responden. Pengukuran variabel budaya organisasi dan kinerja organisasi menggunakan
pengukuran skala likert 6 poin dengan pilihan sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2)
agak tidak setuju (3), agak setuju (4), setuju
(5), dan sangat setuju.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa data
kualitatif, yaitu persepsi dari para responden mengenai budaya organisasi dan kinerja
organisasi. Selanjutnya, jawaban kuesioner
dikuantitatifkan menjadi skala interval. Pengumpulan data melalui survei secara langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada responden pada koperasi yang terpilih
sebagai sampel penelitian.
Populasi penelitian ini adalah koperasi
yang terdaftar di Dinas Koperasi Denpasar,
Bali. Penentuan jumlah sampel koperasi di
wilayah Denpasar yang akan dianalisis pada
penelitian ini adalah menggunakan rumus
Slovin (Sugiyono 2002).
Tahap penelitian awal akan dilakukan
pengujian terhadap instrumen penelitian
yang digunakan untuk mengukur konstruk
budaya organisasi dan kinerja organisasi
yaitu pengujian validitas dan reliabilitas.
Metode pengumpulan data adalah cara
yang digunakan untuk mendapatkan data.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket (kuesioner) yang disebarkan melalui pos dan diantarkan langsung ke
objek penelitian.
Penelitian ini akan menggunakan metode statistik inferensial dalam menganalisis
data, yaitu model analisis structural dengan
pendekatan variance based atau component
based dengan Partial Least Square (PLS). Ada
pun Gambar 1 merupakan model penelitian
ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Objek penelitian ini adalah koperasikoperasi yang ada diseluruh kota Denpasar
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Gambar 1. Model Penelitian
Keterangan:
BP: Budaya Organisasi orientasi proses
BE: Budaya Organisasi orientasi employee/karyawan
Bf: Budaya organisasi orientasi pragmatis
PF: Kinerja perspektif finasial/keuangan
PC: Kinerja perspektif consumen
PB: Kinerja perspektif bisnis internal
PL: Kinerja perspektif learning and growth/pembelajaran dan pertubuhan.

yang terletak di Pulau Bali. Wilayah kota
Denpasar dibagi atas 4 kecamatan, yaitu:
kecamatan Denpasar Barat, kecamatan
Denpasar Timur, kecamatan Denpasar Selatan, dan kecamatan Denpasar Utara. Koperasi yang yang menjadi objek penelitian
tersebar diseluruh kecamatan yang ada di
Denpasar. Pada penelitian ini yang menjadi
objek adalah khusus koperasi jenis KSU (Koperasi Serba Usaha). KSU bidang usahanya
lebih beragam yaitu simpan pinjam dan Toserba (pertokoaan).
Populasi dari penelitian ini adalah Koperasi Serba Usaha yang tersebar di wilayah
Denpasar yang berjumlah 243 KSU. Jumlah
koperasi yang menjadi sampel penelitian ditentukan berdasarkan rumus Slovin, diperoleh sampel minimal yang harus dikumpulkan untuk dianalisis adalah 67 KSU. Pada
penelitian ini kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali adalah 74 KSU. Setiap
KSU disebarkan 4 kuesioner dan respondennya adalah ketua koperasi, manajer koperasi, 2 orang staff/karyawan koperasi.
Responden yang bersedia menjawab
kuesioner penelitian secara lengkap adalah
276 responden yang berasal dari 74 koperasi. Lebih rinci dapat dijelaskan, yaitu karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin
menunjukkan bahwa responden didominasi
oleh laki-laki, yaitu sebanyak 59 persen, se-

dangkan sisanya sebanyak 41 persen adalah
perempuan. Dengan demikian, pada masa
yang akan datang peran perempuan cukup
dapat diperhitungkan di dalam aktivitas koperasi khususnya koperasi serbausaha.
Tingkat usia responden terbanyak
adalah < 30 tahun mencapai 53 persen dari
total responden. Sisanya berumur diatas 30
tahun sebanyak 47 persen. Dengan demikian, pengurus koperasi dominan usia kurang
dari 30 tahun.
Pendidikan yang dimiliki oleh responden mencerminkan kemampuan dan keterampilan mereka di dalam mengelola koperasi.Tingkat pendidikan sumberdaya koperasai sebagian besar berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak
46 persen, Diploma III sebanyak 21 persen,
sarjana sebanyak 33 persen. Dengan mayoritas tingkat pendidikan wirausahawan
berada pada Sekolah Menengah Atas (SMA)
dipandang perlu untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui pendidikan dan
latihan agar dapat memperkaya wawasan
mereka dalam melakukan aktivitas bisnis
sehingga konerja koperasi dapat meningkat.
Sebelum dilakukan analisis dengan
Parsial Least Square (PLS) terlebih dahulu
dilakukan uji validitas dan reliabilitas alat
ukur yaitu kuesioner.
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Tabel 1 Nilai R2 Variabel Endogen
Variabel Endogen

R-square

Perspektif
Perspektif
Perspektif
Perspektif

0,40
0,43
0,22
0,54

Bisnis Internal
Consumen
Learning and Growth
Financial

Nilai predictive-relevance diperoleh dengan rumus:
Q2 = 1 – ( 1 – R12) ( 1 – R22 ) ( 1 – R32 ) ( 1 – R42 )
Q2 = 1 – ( 1 – 0,402) ( 1 – 0,432 ) ( 1 – 0,222 ) ( 1 – 0,542 )
Q2 = 0,465

Dengan demikian, Instrumen penelitian telah lolos uji validitas dan reliabilitas.
Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen untuk tiap-tiap variabel dapat dilihat pada lampiran. Seanjutnya, dilanjutkan
analisis data dengan program SmartPLS.
Selanjutnya, penjelasan hasil analisis
Partial least Square (PLS). Model pengukuran
ini menunjukan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Pada
penelitian ini ada tujuh variabel laten yaitu
budaya organisasi orientasi proses, budaya
organisasi orientasi employee, dan budaya
organisasi orientasi pragmatis merupakan
variabel eksogen, serta kinerja persepektif financial, consumen, bisnis internal, dan learning and growth yang merupakan variabel
endogen.
Pengujian Goodness of Fit model struktural pada inner model menggunakan nilai
predictive-relevance (Q2). Nilai R2 tiap-tiap variabel endogen dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 dan hasil pengujian pada
Tabel 2.
Menurut Ghozali (2008:27) kreteria penilaian, yaitu; suatu model dianggap mempunyai nilai prediktif yang relevan jika nilai
Q2 lebih besar dari 0 (>0). Hasil perhitungan
di atas memperlihatkan nilai predictive-relevance sebesar 0,465(> 0). Hal itu berarti
46,51% variasi pada variabel kinerja perspektif balanced scorecard (keuangan, konsumen, bisnis internal dan pembelajaran
dan petumbuhan) dijelaskan oleh variabelvariabel budaya yang digunakan. Dengan
demikian, model dikatakan layak memiliki
nilai prediktif yang relevan.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji t (t-test) pada tiap-tiap jalur pengaruh antara variabel independen
dengan variabel dependen. Nilai koefisien
path dan t-stastistik dapat dilihat pada hasil

PLS pada results for inner weights pada lampiran. Bentuk pengujian data dilakukan dengan membandingkan antara t-tabel dengan
t-statistik pada tingkat α 5% atau t-statistik
> dari t-tabel yaitu t-hitung >1,96. Dengan
demikian, hasil pengujian secara statistis
dapat dijelaskan sebagai berikut: budaya
organisasi berorentasi proses berpengaruh
pada kinerja balanced scorecard dari perspektif financial, consumer, bisnis internal,
dan earning and growth. Selanjutnya, budaya organisasi orientasi employee berpengaruh hanya pada kinerja balanced scorecard
dari perspektif consumen. Ter-akhir, budaya
organisasi orientasi pragmatis berpengaruh
terhadap kinerja balanced scorecard dari
perspektif financial, consumen, dan bisnis
internal. Namun tidak berpengaruh adalah
budaya organisasi orientasi employee terhadap perspektif financial, bisnis internal, dan
learning and growth dan budaya organisasi
orientasi pragmatis terhadap ki-nerja perspektif learning and growth.
Adanya pengaruh budaya orientasi
proses terhadap kinerja perspektif balanced
scorecard, berarti semakin berorientasi proses suatu koperasi maka akan semakin meningkatkan kinerja koperasi tersebut dalam
segala aspek kinerja balanced scorecard.
Menurut Hofstede (1990) budaya organisasi
yang berorientasi proses organisasi tersebut
mempunyai ciri: menghindari risiko, usaha
yang terbatas dengan job description yang
jelas, dan pekerjaan monoton dari hari ke
hari sehingga menjadi lebih profesional. Budaya seperti itu dapat meningkatkan kinerja
koperasi.
Budaya organisasi orientasi employee
yang memepunyai karakteristik: keputusan
diambil secara kelompok, memperhatikan
orang yang mengerjakan daripada hasil,
memberi petunjuk kerja yang jelas terhadap
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Tabel 2 Hasil Pengujian
Original sample estimate mean of subsamples
Original sample estimate mean of subsamples

BE -> PB
BE -> PB
BF -> PB
BF -> PB
BP -> PB
BP -> PB
BE -> PC
BE -> PC
BF -> PC
BF -> PC
BP -> PC
BP -> PC
BE -> PL
BE -> PL
BF -> PL
BF -> PL
BP -> PL
BP -> PL
BE -> PF
BE -> PF
BF -> PF
BF -> PF
BP -> PF
BP -> PF

-0.160
-0.160
0.288
0.288
0.418
0.418
0.405
0.405
0.320
0.320
0.370
0.370
0.235
0.235
0.159
0.159
0.360
0.360
-0.158
-0.158
0.534
0.534
0.302
0.302

-0.128
-0.128
0.321
0.321
0.398
0.398
0.403
0.403
0.342
0.342
0.223
0.223
0.160
0.160
0.185
0.185
0.138
0.138
-0.033
-0.033
0.204
0.204
0.138
0.138

Standard deviation T-Statistic
Standard deviation T-Statistic

0.231
0.231
0.221
0.221
0.158
0.158
0.339
0.339
0.138
0.138
0.171
0.171
0.418
0.418
0.216
0.216
0.241
0.241
0.267
0.267
0.452
0.452
0.223
0.223

0.692
0.692
1.961*
1.961*
2.650*
2.650*
1.995*
1.995*
2.320*
2.320*
2.161*
2.161*
0.563
0.563
0.738
0.738
1.998*
1.998*
0.591
0.591
1.982*
1.982*
1.965*
1.965*

Keterangan:
BE: Budaya Emlpoyee
PF: perspektif keuangan
Keterangan:
BF:
PC:
Perspektikkeuangan
Customer
BE: Budaya
Budaya Pragmatis
Emlpoyee
PF: perspektif
BP:
PB:
Internal
BF: Budaya
Budaya proses
Pragmatis
PC: Perspektif
PerspektikBisnis
Customer
PL:
Learning and Grwoth /pertumbuhan
pembelajaran
BP: Perspektif
Budaya proses
PB: Perspektif dan
Bisnis
Internal
PL: Perspektif Learning and Grwoth /pertumbuhan dan pembelajaran

pegawai baru, dan peduli terhadap masalah
karyawan berpengaruh hanya pada kinerja balanced scorecard dari perspektif consumen. Budaya ini tidak terbukti berpengaruh pada peningkatan financial, consumen,
dan pembelajaran karena dalam upaya meningkatkan kinerja tersebut tidaklah cukup
hanya dengan memperhatikan kepentingan
karyawan saja. Menurut Eisenhardt (1989)
manusia mempunyai 3 sifat, yaitu: (1) selfinterest, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, (2) bounded-rationality, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan (3) risk
aversion, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Teori agensi juga
menjelaskan bahwa manusia mempunyai sifat moral hazard sehingga tidak sepenuhnya
jika koperasi hanya berorientasi karyawan
tanpa diimbangi strategi yang lain kinerja
koperasi akan meningkat.
Budaya organisasi orientasi pragmatis berpengaruh terhadap kinerja balanced
scorecard dari perspektif financial, consumen, dan bisnis internal. Karakteristik
budaya organisasi orientasi pragmatis, yaitu
penekanan pada kepuasan konsumen dan
etika bisnis lebih bersifat pragmatis daripada
dogmatis.Koperasi dengan karakter ini dapat

meningkatkan kinerja koperasi. Temuan ini
sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh
Moeljono (2003) bahwa pelayanan terhadap
kosumen sangatlah penting dalam upaya
meningkatkan kinerja. Ditengah persaingan
bisnis koperasi hendaknya meningkatkan
pelayanan terhadap konsumennya. Salah
satunya “waktu” yang perlu mendapat perhatian contohnya: waktu layanan, karena
konsumen akan mendapat kepuasan dengan kecepatan layanan.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar bahwa model yang diajukan
mempunyai daya prediksi yang reevan, yaitu budaya organisasi orientasi proses, employee dan pragmatis berpengaruh terhadap
kinerja dalam perspektif balanced scorecard
sebesar empat puluh tujuh prosen. Jika dilihat pengaruh setiap budaya terhadap ke empat aspek kinerja balanced scorecard sebagai
berkut: (1) Budaya orientasi proses berpengaruh terhadap kinerja balanced scorecard
dalam perspektif financial, consumen, business and internal, dan learning and growth.
(2) Budaya orientasi employee berpengaruh
hanya terhadap kinerja kinerja balanced
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scorecard dalam perspektif consumen. (3)
Budaya orientasi pragmatis berpengaruh
terhadap kinerja kinerja balanced scorecard
dalam perspektif financial, consumen, dan
business internal.
Penelitian selanjutkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambah sampel dan responden penelitian sehingga skup
penelitian menjadi lebih luas, misalnya seluruh wilayah Bali. Penelitian ini pengumpulan datanya dengan cara menyebarkan angket. Pada awalnya dicoba dikirim lewat pos,
namun response rate rendah sekali. Untuk
mengatasi masalah tersebut pada akhirnya
pengumpulan data dilakukan dengan cara
mendatangi koperasi yang terpilih menjadi
sampel secara acak.
Ada kesulitan untuk mendapatkan
laporan keuangan tahunan dari setiap koperasi yang menjadi sampel penelitian sehingga untuk mengukur kinerja dari aspek
keuangan digunakan kuesioner yang diasumsikan mampu mencerminkan kondisi
keuangan dari koperasi-koperasi tersebut.
Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya ditambah bahasan dari analisis keuangan seperti tingkat likuiditas koperasi, solvabilitas,
dan profitabilitas koperasi.
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