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ABSTRAK 

Megaoktavia Sheza David, Nomor Pokok Mahasiswa E21116019, menyusun 

skripsi dengan judul: “Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum (Perum) Damri 

Dalam Pengelolaan BRT di Kota Makassar Dengan Metode Balance 

Scorecard”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si dan 

Adnan Nasution, S.Sos, M.Si. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada Perusaahaan Umum  

(Perum) DamriCabang Makassar dalam pengelolaan BRT dengan metode 

Balance Scoreard. Jenis penelitian menggunakan pendekatannkualitatif, 

sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.  

Berdasarkan analisis data yang telah di dapat dengan menggunakan metode 

Balanced Scorecard, maka diperoleh kesimpulan: (1) Perspektif Pelanggan  

menunjukkan kinerja yang kurang baik karena perusahaan tidak dapat 

mempertahankan jumlah penumpang yang menggunakan BRT; (2) Perspektif 

keuangan menujukkan kinerja yang kurang baik, perusahaan mengalami 

kerugian dan penurunan pendapatan dari tahun 2017-2019 selama 

pengoperasian BRT; (3) Perspektif bisnis internal yaitu proses operasi,dan 

inovasi menunjukkan kinerja yang cukup baik. (4) Perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan yaitu kapabilitas karyawan dalam bekerja, kapabilitas sistem 

informasi dan sikap karyawan/SDM dalam  motivasi, kinerja yang cukupbaik. 

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, BRT,  Metode Balance Scorecard 
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ABSTRACK 

Megaoktavia Sheza David, Student No. E21116019, arranged a thesis 

entitle: "Evaluation of Damri Public Company Performance in Managing 

BRT with the Balance Scorecard Method in Makassar". Under the guidance 

of Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Sc and Adnan Nasution, S.Sos, M.Sc.   

This study aims to determine the performance of the Makassar Branch Damri 

public company (Perum) in managing BRT using the Balance Scoreard method. 

This type of research uses a qualitative approach, while the data analysis 

technique used is descriptive analysis. Based on the analysis of data that has 

been obtained by using the Balanced Scorecard method. 

The result shows  that : (1) The Customer Perspective indicates poor 

performance because the company cannot maintain the number of passengers 

using BRT; (2) The financial perspective  the poor performance, the company 

experienced a loss and decreased revenue from 2017-2019 during the operation 

of the BRT; (3) Internal business perspectives, namely operational processes and 

innovation, good performance. (4) Learning and growth perspective, namely 

employee capability at work, information system capability and employee / HR 

attitude in motivation, pretty good performance.  

Keywords: Evaluation, Performance, BRT, Balance Scorecard Method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 



 

v 
 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
 
 

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 

Saya bertandatangan dibawah ini : 

Nama     :  Megaoktavia Sheza David 

NIM     :  E21116019 

Program studi   :  Ilmu Administrasi Publik 

Judul                 : 

 

 

 

Telah diperiksa oleh tim pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak 

untuk Ujian Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Hasanuddin. 

Makassar, 17 Februari 2020 

Menyetujui 

Pembimbing I 

 

 

 

Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si 

NIP 19601231 198601 1005 

Pembimbing II 

 

 

 

 

Adnan Nastution, S.Sos, M.Si 

NIP 19740707 200501 1001 

 

 

 

Mengetahui : 

Ketua Departemen Ilmu Administrasi, 

 

Dr. Nurdin Nara, M.Si. 

NIP 19630903 198903 1002 

 

 

 

EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI 

DALAM PENGELOLAAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) DI 

KOTA MAKASSAR DENGAN METODE BALANCE 

SCORECARD 



 

vi 
 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

Saya bertandatangan dibawah ini : 

Nama                :  Megaoktavia Sheza David 

NIM     :  E21116019 

Program studi   :  Ilmu Administrasi Publik 

Judul                 : 

 

 

Telah dipertahankan dihadapan sidang penguji skripsi program sarjana 

Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 10 Maret 2020 

 

Dewan Penguji Skripsi 

 

Ketua  : Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.si  (……….……………) 

 

 

Sekertaris : Adnan Nasution, S.Sos., M.si  (……….……………) 

 

 

Anggota : 1. Dr. Badu, M.Si    (……….……………) 

 

 

    2. Dr. Hasniati, M.Si    (……….……………) 

 

EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) 

DAMRI DALAM PENGELOLAAN BUS RAPID TRANSIT 

(BRT) DI KOTA MAKASSAR DENGAN METODE BALANCE 

SCORECARD 



 

vii 
 

Kata Pengantar 

Syalom 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas 

kasih, berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menulis dan 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum 

(Perum) Damri dalam Pengelolaan BRT di Kota Makassar dengan Metode 

Balance Scorecard”.  

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Hasanuddin. 

Skripsi ini dapat selesai bukan karena kemampuan, kuat dan gagah penulis, 

melainkan karena pertolongan dan penyertaan dari Tuhan saja. 

Penulis hanyalah manusia yang biasa yang tidak luput dari kesalahan. 

Berbagai kesulitan, kerumitan dan tantangan yang terjadi dalam penulisan skripsi 

ini namun karena doa, dukungan, serta bantuan dari orang-orang terdekat 

penulis, sehingga memampukan penulis untuk lebih semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, karena penulis percaya bahwa 

waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua 

penulis yang selalu mendoakan, memberi dukungan, cinta dan kasih sayang, 

didikan dan bahkan jerih lelah mereka. Terima kasih buat Ayahanda David 

Bernadus dan Ibunda tercinta Nancy Nake terima kasih atas perhatian yang 

kalian berikan kepada penulis, semoga Tuhan yang membalas berlipat ganda 

jerih payah kalian tanpa kekurangan, diberkati selalu, diberikan umur panjang, 

kesehatan dan rahmat dari pada-Nya 

Pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak baik 

diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena 

itu, penulis tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih dan 

pengharagaan yang setulus-tulusnya kepada semua yang telah memberikan 

pertolongan, terima kasih kepada: 



 

viii 
 

1.  Dr. Nudin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip 

Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Tang Abdullah, M.Sos., 

MAP selaku Sekertaris Departemen Ilmu Administrasi Fisip Universitas 

Hasanuddin. 

2. Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M.Si selaku dosen Penasehat 

Akademik penulis selama proses perkuliahan, sekaligus sebagai dosen 

pembimbing I penulis. Yang selalu memberikan motivasi, arahan dan 

dukungan selama proses akademik dan penulisan skripsi. 

3. Adnan Nasution, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah 

memberikan arahan, motivasi, dan masukan selama                                                           

penulisan skripsi. 

4. Dr. Badu, M.Si dan Dr. Hasniati, M.Si selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan selama proposal dan skripsi. 

5. Para Dosen dan Staff Akademik Departemen Ilmu Administrasi yang 

telah memberikan bimbingan, motivasi, peringatan, saran, dan petunjuk 

selama kurang lebih 3 (tiga) tahun masa perkuliahan. 

6. Terima kasih kepada General Manager, Pegawai/staff dan Jajaran 

Perum Damri Cabang Makassar yang sudah memberi izin kepada 

penulis untuk melakukan penelitian dan terima kasih atas bantuan yang 

selama ini diberikan kepada penulis 

7. Terima kasih untuk kakak tercinta Ferdinan Rannu David, atas segala 

doa, dukungan, motivasi dan serta materi yang diberikan. Sehat dan 

sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. 

8. Terima kasih buat adik tersayang Erwin Kristian Randuk David dan 

Arjuna Paretta David, terima kasih atas dukungan doa dan motivasi 

yang kalian berikan kepada penulis, Tuhan Yesus memberkati. 

9. Terima kasih untuk Keluarga Besar penulis, terima kasih atas dukungan 

doa dan motivasi hingga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. 

10. Terima kasih untuk Keluarga Besar HUMANIS FISIP UNHAS. Kanda-

kanda RELASI 2012, RECORD2013, UNION 2014, CHAMPION 2015, 

dan adik-adik LEADER 2017, LENTERA 2018, dan MIRACLE 2019. 

Yang sudah memberikan pengalaman yang berharga dan bernilai selama 

berorganisasi di kampus, semoga Humanis menjadi teladan dan 

kebanggaan almamater. 



 

ix 
 

11.  Terima kasih Departemen Kaderisasi (DKD) 2018/2019 atas dukungan, 

pengalaman, dan kerjasamanya selama kepengurusan. Semoga sukses 

selalu. 

12. Teruntuk saudara-saudariku, Friendship Generation Of Adminstration 

Departemen 2016 (FRAME16) yang penulis cintai dan banggakan selalu, 

terima kasih atas cerita yang kalian berikan bagi penulis, terima kasih 

buat suasana kekeluargan yang kalian berikan, suka duka, canda tawa, 

serta humor, sehingga penulis merasakan keindahan di dunia kampus. 

Jadilah FRAME yang sejati, sukses selalu dan semoga kalian wisuda 

tepat pada waktunya. 

13. Terima kasih buat Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen 

Oikumene (PMKO) Fisip Unhas yang sudah memberikan kehangatan, 

kepedulian dan rasa kekeluargaan yang selama ini penulis rasakan, 

kiranya PMKO selalu menjadi garam dan terang dunia yang sejati. Tuhan 

Yesus memberkati. 

14. Untuk Pengurus PMKO Fisip Unhas Peiode 2018/2019 team “Baku 

Sayang” terima kasih atas segala kesabaran, konflik serta kekompakkan 

dalam satu tahun kepengurusan. Kiranya jadilah berkat bagi sesama dan 

takut akan Tuhan selalu, serta jadilah terang dan garam yang sejati. 

Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kalian. 

15. Terima kasih buat saudariku atau sahabat terkasih Sunshine (Liza, 

Winni, Ivon, Merlin, Melan, Jenika, Jane, Nadya, Yudita), yang 

memberikan cerita yang penuh dengan misteri, serta kisah cinta kalian 

penuh dengan drama. Penulis bersyukur memiliki teman seperti kalian 

yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan. 

Seperti nama Sunshine jadilah terang dan berkat bagi sesama manusia, 

Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kalian dan cepatlah sarjana. 

16. Terima kasih teruntuk SESAD SOLIDARITY atas cerita dan pengalaman 

yang kalian berikan kepada penulis. Sukses selalu. 

17. Terima kasih teruntuk teman-teman seperjuangan KKN Gel. 102 

terkhusus “POSKO HURA-HURA” (Kris, Fira, Uni, Gued, Febri, Ronal, 

Fuah) Desa Kajaolaliddong, Kec. Barebbo, Kab. Bone atas pengalaman, 

cerita dan kebersamaan yang pernah dilalui selama KKN. Semoga 

sukses selalu. 



 

x 
 

18. Terima kasih untuk Kepala Desa Kajaolaliddong dan jajarannya atas 

bantuan, arahan, ajaran, dan dukungannya selama penulis melaksanakan 

KKN di Desa Kajaolaliddong. 

19. Terima kasih kepada Bapak Ahmadi dan Ibu Suleha yang sudah 

memberikan dukungan serta bantuan selama penulis melaksanakan 

KKN.  

  Kepada teman-teman, kelompok dan pihak yang tidak sempat penulis 

sebutkan satu persatu yang sudah membantu dan menemani penulis selama 

masa perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Atas doa, dukungan, 

motivasi atau apapun yang kalian berikan terima kasih telah membantu penulis 

selama ini. Kiranya Tuhan membalas kebaikan yang selama ini kalian berikan 

bagi penulis. 

Penulis menyadari akan keterbatassan, kekurangan dan kesalahan dalam 

penulisan karya ini, penulis dengan senang hati menerima kritik maupun saran, 

guna memperbaiki kesalahan yang ada. Terima kasih 

 

       Makassar, 30 Januari 2020 

 

 

        Penulis 

 

 

 

 



 

xi 
 

 

DAFTAR ISI 

SAMPUL……………………………………………………………………………..…..i 

ABSTRAK .................................................................................................................... ii 

ABSTRACK ................................................................................................................. iii 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..................................... Error! Bookmark not defined. 

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .................................................................................. v 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.................................................................................. vi 

Kata Pengantar ........................................................................................................ vii 

DAFTAR ISI ................................................................................................................ xi 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... xiii 

DAFTAR TABEL ........................................................................................................ xiv 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 

I.1. Latar Belakang ........................................................................................................... 1 

I.2.  Rumusan Masalah .................................................................................................... 8 

I.3. Tujuan Penelitian ...................................................................................................... 8 

I.4. Manfaat Penelitian .................................................................................................... 9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................................... 10 

II.1 Evaluasi Kinerja ....................................................................................................... 10 

II.1.1 Pengertian Kinerja ............................................................................................ 10 

II.1.2 Pengertian Evaluasi .......................................................................................... 18 

II.1.3 Pengertian Evaluasi Kinerja .............................................................................. 20 

II.2. Metode Balance Scorecard .................................................................................... 28 

II.3 Evaluasi Kinerja Perusahaan ................................................................................... 35 

II.4 Perusahaan Umum .................................................................................................. 38 

II.5 DAMRI ..................................................................................................................... 39 

II.6 Bus Rapid Transit (BRT) ........................................................................................... 40 

II.7 Kerangka Pikir ......................................................................................................... 43 

BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN ............................................................. 44 

III.1 Lokasi Penelitian .................................................................................................... 44 

III.2 Tipe Penelitian ....................................................................................................... 44 



 

xii 
 

III.3. Fokus Penelitian .................................................................................................... 44 

III.4. Unit of analysis ...................................................................................................... 46 

III.5. Jenis dan Sumber Data .......................................................................................... 46 

III.6. Informan Penelitian .............................................................................................. 47 

III.7. Teknik Pengumpulan data .................................................................................... 47 

III.8. Teknik Analisis Data .............................................................................................. 48 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ....................................................... 50 

IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..................................................................... 50 

IV.1.1. Profil Kota Makassar ...................................................................................... 50 

IV.1.2. Profil Perusaham Umum (Perum) DAMRI ..................................................... 62 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................................... 71 

V.1.Hasil Penelitian ....................................................................................................... 71 

V.1.1. Perspektif Pelanggan ...................................................................................... 71 

V.1.2 Perspektif Keuangan ........................................................................................ 74 

V.1.3. Pespektif Proses Bisnis Internal ...................................................................... 75 

V.1.4.Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan ................................................... 77 

V.2. Pembahasan .......................................................................................................... 80 

V.2.1. Perspektif Pelanggan ...................................................................................... 80 

V.2.2. Perspektif Keuangan ....................................................................................... 82 

V.2.3. Perspektif Proses Bisnis Internal ..................................................................... 83 

V.2.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan .................................................. 85 

BAB VI PENUTUP ...................................................................................................... 88 

VI.1 Kesimpulan ............................................................................................................ 88 

VI.2 Saran ...................................................................................................................... 89 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 91 

LAMPIRAN…………………………………………………………………………..…95 

  



 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar II.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja ................................................. 18 

Gambar II.2 Elemen-elemen sistem evaluasi kinerja ...................................................... 26 

Gambar II 3 Akumulasi Kinerja perusahaan..................................................................... 35 

Gambar II.4 Kerangka Pikir ................................................................................................. 43 

Gambar IV.1 Logo DAMRI .................................................................................................... 63 

Gambar IV2 Struktur Organisasi Perum Damri Cab. Makassar .................................... 70 

 

 

  



 

xiv 
 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel I.1  Penelitian Terdahulu ............................................................................................. 4 

Tabel I.2  Jumlah Koridor dan Rincian Jalur ...................................................................... 6 

Tabel IV.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Wilayah Menurut Kecamatan di 

Kota Makassar Tahun 2015 ......................................................................................... 52 

Tabel V. 1 Target Penumpang Pengoperasian BRT setiap Tahun ............................... 73 

Tabel V.2 Data Jumlah Penumpang BRT 2015-2019 ....................................................... 73 

Tabel V. 3 Data Jumlah Biaya Operasional  Pengoperasi BRT Tahun 2018-2019 ..... 75 

Tabel V.4 Target Pendapatan Pengoperasian BRT ......................................................... 75 

Tabel V.5 Data Jumlah Pendapatan Pengoperasi BRT Tahun 2015-2019 ................... 75 

Tabel V. 6 Jumlah Pegawai Perum Damri Cabang Makassar 2014-2019 .................... 79 



 

1 
 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Evaluasi di Indonesia sudah dilakukan pada zaman penjajahan Belanda. 

Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah dan memperdagangkan rempah-

rempah, kopi, teh, karet, dan sebagainya ke Eropa. Evaluasi dipergunakan untuk 

menilai kualitas produk tersebut yang dikenal dengan istilah connoisseuship 

pada masa penjajahan. Evaluasi juga dipergunakan untuk menilai kinerja 

pegawai (amtenaar) penjajah dan kondite tentara dan polisi penjajahan. 

Evaluasi adalah sebuah proses yang tidak boleh dilewatkan oleh manajemen 

perusahaan. Setelah program kerja direncanakan, disetujui, dilaksanakan, dan 

pada akhirnya harus di evaluasi. Proses evaluasi akan mengungkapkan sejauh 

mana hasil suatu kegiatan telah dicapai apakah sesuai, di bawah, atau di atas 

tolok ukur yang ditentukan sebelumnya. 

Setiap individu dan organisasi tentu memiliki tujuan yang akan dicapai 

dengan menetapkan target atau sasaran. Keberhasilan individu atau organisasi 

dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja. Dalam 

mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dimungkinkan ada upaya pelaku 

yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini ada hubungan 

erat antara kinerja perorangan dan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, bila 

kinerja pegawai baik, kemunangkinan besar kinerja perusahaan juga baik.   

Untuk melihat apakah kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan target 

atau sasaran maka perlu dilakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan 

bagian dari manajemen dan sistem kontrol dalam membantu organisasi secara 

efisien dan efektif untuk mengelola sumber daya organisasi. Evaluasi kinerja 
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adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Dalam 

evaluasi kinerja terhadap organisasi atau perusahaan sangat penting untuk 

memahami bagaimana manajemen berkontribusi terhadap tujuan serta strategi 

organisasi. Dapat dikatakan bahwa evaluasi terhadap kinerja organisasi pada 

hakekatnya adalah sebuah usaha untuk mengetahui “di mana kita nyatanya 

berada” dan “di mana kita seharusnya berada”. Dari hasil evaluasi dapat 

diketahui apa kekurangan dalam mewujudkan organisasi organisasi atau 

perusahaan berkinerja tinggi (Robbins 2015) 

Perusahan Umum (Perum) Damri merupakan Perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara. Perum Damri sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penyedia pelayanan jasa transportasi publik yang tujuan utamanya untuk 

meberikan public service kepada masyarakat. Perum Damri di tunjuk untuk 

melakukan pengoperasian BRT yang beroperasi dibeberapa provinsi di 

Indonesia, alasan penujukkan Perum Damri dikarenakan kekhawatiran terhadap 

ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengoperasikan bus, mengacu pada 

pengalaman sebelumnya Kemenhub yang beberapa tahun lalu sempat 

menyerahkan bus langsung kepada pemerintah daerah, bukan kepada 

perusahaan professional. (Rudi 2015) 

Bus Rapid Transit (BRT) adalah sistem transit berbasis bus berkualitas tinggi 

yang memberikan layanan yang cepat, nyaman, serta memiliki kapasitas angkut 

yang besar. Karena BRT memiliki fitur yang mirip dengan sistem kereta ringan 

atau metro, BRT jauh lebih dapat diandalkan dibanding layanan bus biasa. Hal 

ini dilakukan melalui penyediaan jalur khusus dan halte yang biasanya berada di 

median jalan, pembayaran tiket off-board, serta frekuensi dan kecepatan bus 

yang tinggi.  
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Saat ini BRT sudah ada lebih dari 140 kota di berbagai belahan dunia yang 

telah menerapkan sistem BRT untuk membantu memfasilitasi mobilitas 

masyarakat, mengurangi jumlah kendaraan bermotor dan kemacetan, serta 

mengurangi polusi yang dihasilkan oleh kegiatan transportasi perkotaan Trans 

Mamminasata atau layanan angkutan massal BRT (Bus Rapid Transit) di 

Makassar telah beroperasi dari maret 2014.  

Perum Damri cabang Makassar ditunjuk oleh Pemerintah Kota (Pemkot) 

Makassar untuk melakukan pengoperasian atau pengelolaan Bus Rapid Transit 

(BRT) di Kota Makassar. Pada rancangan awal pengoperasian BRT 

Mamminasata di Makassar akan dijalankan sebelas koridor, pengoperasian bus 

hanya sempat berjalan tujuh koridor, dan pada tahun 2019 tersisa hanya dua 

koridor yang berjalan yaitu koridor I dan koridor III. (IDN Time Sulsel 2019) 

Setelah lima tahun Perum Damri melakukan pengelolaan BRT 

Mamminasata, kenyataanyanya saat ini BRT tidak berjalan dengan maksimal 

sesuai dengan perencanaan awal, dimana beberapa koridor BRT Mamminasata. 

Oleh sebab itu, Perum Damri perlu melakukan evaluasi kinerja perusahaan untuk 

mengetahui apa saja yang menjadi kendala sehingga pencapaian target yang 

diharapkan tidak sesuai dengan rancangan awal. 

Dari permasalahan diatas tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi atau 

penilaian kinerja untuk melakukan perbaikan terhadap perusahaan Perum Damri. 

Dalam evaluasi atau penilian kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja adalah sejauh mana tingkat keberhasilan kerja dari orang 

atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Tabel I.1  
Penelitian Terdahulu 

Mursalim (2019) Manajemen Pengelolaan Transportasi 

Umum di Kota Makassar (Studi Kasus 

BRT Mamminasata) 

Feby Pratiwi, Masyhad, Mahsina 

(2016) 

Analisis pengukuran kinerja 

perusahaan dengan Konsep balanced 

scorecard dalam rangka Meningkatkan 

Perencanaan strategi perusahaan 

(studi kasus perum damri cabang 

surabaya) 

Nurlailah Badariah,  Didien Suhardini, 

Nanda Kurnia Gandawijaya (2016) 

Pengukuran Kinerja Perum Damri SBU 

Busway Koridor I & VIII Menggunakan 

Service Scorecard 

Widodo (2009) Penggunaan Ukuran Kinerja Non 

Financial Dalam Konsep Balance 

Scorecard Sebagai Alat Pengendali 

Kinerja Operasional Pada Perum 

Damri Surabaya. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mursalim 

menjelaskan mengenai manajemen atau pengeloaan  BRT yang dilakukan oleh 

Perum Damri Cabang Makassar dengan menggunakan fungsi manajemen 

berupa POAC selama Perum Damri Cab. Makassar melakukan pengoperasian 

BRT sedangkan peneliti melakukan penelitian bukan hanya melihat bagaimana 

Perum Damri melakukan pengelolaan BRT tetapi melakukan penelitian berupa 

sejauh mana kinerja Perum Damri selama melakukan pengoperasian BRT 

dengan menggunakan metode balance scorecard. penelitian Feby Pratiwi dkk 

menjelaskan mengenai pengukuran kinerja Perum Damri Cab. Surabaya untuk 

meningkatkan perancanaan strategis di  perusahaan dengan  membandingkan 

laporan keuangan dari tahun 2014-2015 sedangkan penulis melakukan evalusi 

kinerja Perum Damri Cab. Makassar dalam pengelolaan BRT dari tahun 2015-

2019 dengan empat perspektif, yaitu perspektif pelanggan, keuangan, Proses 
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Bisnis Internal, Pembelajaran dan Pertumbuhan. Penelitian yang dilakukan 

nurlailah Badariah dkk melakukan pengukuran kinerjaPerum Damri SBU Busway 

dengan menggunakan service scorecard yang terdiri dari tujuh perspektif yaitu 

growth, leadership, acceleration, collaboration, innovation, execution dan 

retention sedangkan peneliti melakukan evaluasi kinerja Perum Damri Cab. 

Makassar dengan menggunakan balance scorecard yang terdiri dari empat 

perspektif yaitu pelanggan, keuangan, proses bisnis internal, pembelajaraan dan 

pertumbuhan.   penelitian yang dlakukan oleh Widodo menggunakan metode 

balance scorecard dari sisi non finansial, widodo melakukan penelitian dari sisi 

non finasial dikarenakan pengukuran kinerja dari non finansial kurang 

diperhatikan oleh perusahaan karena lebih banyak menggunakan ukuran 

finansial dan metode yang dilakukan yaitu metode kuantitatif, sedangkan peneliti 

melakukan evaluasi kinerja Perum Damri Cabang Makassa yang tidak 

memfokuskan pada sisi non finansial saja tetapi menggunakan seluruh perspektif 

dari balance scorecard. 

Untuk melakukan pengukuran kinerja Perum Damri akan di gunakan metode 

balance scorecard. Nawawi (2017:16) dalam metode balance scorecard 

melakukan pengukuran atau melihat kinerja organisasi digunakan empat 

perspektif yaitu pespektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses 

bisnis intenal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Persepektif pelanggan, minat masyarakat untuk menggunakan moda 

transportasi massal (BRT) mengalami penurunan disebabkan masyarakat lebih 

memilih menggunakan transportasi yang singgah dipersimpangan jalan atau 

lebih memilih menggunakan angkutan umum yang lain (pete-pete) yang bisa 

berhenti di mana saja untuk menaikturunkan penumpang, selain itu hadirnya 

sarana transportasi dalam jaringan (online) yang memudahkan masyarakat untuk 
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berpergian sampai ke rumah bukan turun di halte jika menggunakan BRT. Dari 

perspektif keuangan, Perum Damri sebagai BUMN yang beriorentasi pada 

keuntungan yang dituntut untuk terus untung dalam pengelolaan BRT tetapi 

kenyataannya Perum Damri mengalami kerugiaan selama mengoperasikan BRT. 

Perum Damri mengalami kerugian sejak dari tahun 2016 hingga 2018, rata-rata 

kerugiannya itu Rp.3 M pertahun. Dari perspektif bisnis internal, masyarakat atau 

penumpang kurang puas dengan layanan informasi mengenai jadwal 

keberangkatan dan jadwal kedatangan BRT yang masih belum jelas karena tidak 

ada jadwal yang disediakan di halte, serta waktu tempuh dan lama menunggu 

penumpang di halte yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan 

pete-pete ataupun angkutan online. Perum Damri  juga mengalami kendala di 

lapangan dalam sistem operasional sehingga Perum Damri melakukan 

Penutupan beberapa koridor BRT, dimana pada awal perencanaan akan 

dijalankan 11 koridor tetapi yang terealisasi hanya dijalankan 7 koridor dan pada 

tahun 2019 hanya berjalan 2 koridor, yaitu koridor 1 dan koridor 3. 

Tabel I.2  
Jumlah Koridor dan Rincian Jalur 

KORIDOR RINCIAN JALUR 

Koridor I Bandara-Tol-Jl. Nusantara-Jl  Ahmad yani-Jl Jenderal Sudirman-Jl 

Haji Bau-Jl Metro Tanjung Bunga-Trans studio-Mal GTC (pergi). Mal 

GTC-Trans Studio-Jl Metro Tanjung Bunga-Jl Penghibur-Jl Pasae 

Ikan-Jl Ujung Pandang-Jl Nusantar-Tol-Bandara (Pulang). 

Koridor 2 Mal-GTC-Trans Studio-Jl Metro Tanjung Bunga-Jl Penghibur-Jl 

Pasar Ikan-Jl Ujung Pandang-Jl Ahmad Yani-Jl Bulusaruang-Jl 

Masjid Raya-Jl Urip Sumaharjo-Jl AP Pettarani-Jl Boulevard-Mall 

Panakukang (pergi). Mall Panakukang-Jl Boulevard-Jl AP Pettarani-

Jl Urip Sumaharjo-Jl Bawakaraeng-Jl Sam Ratulangi-Jl Kakatua-Jl 

Jendral Gagak-Jl Nuri-Jl Rajawali-Jl Metro Tanjung Bunga-Trans 

Studio-Mall GTC (Pulang). 
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Sumber: (Mursalim 2019) 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kurang optimalnya pegawai 

dalam melayani sehingga komunikasi dan informasi tidak tersampaikan dengan 

baik kepada penumpang. Selain itu belum tersedianya infrastruktur teknologi 

untuk menunjang keahlian serta keterampilan pegawai dalam memberikan 

pelayanan kepada penumpang.  

Oleh karena itu, yang menjadi fokus penelitian ini ialah kinerja Perum Damri 

dalam mengelola BRT di Kota Makassar yang akan menjadi studi kasus. Dari 

uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut 

Koridor 3 Terminal Daya-Jl Perintis Kemerdekaan-Jl Urip Sumaharjo-Jl AP 

Pettarani-Jl Sultan Alaudin-Jl Gowa Raya-Terminal Palangga (pergi 

Pulang).  

Koridor 4 Terminal Daya-Jl Perintis Kemerdekaan-Bandara-Jl Poros Makassar 

Maros-Terminal Maros (pergi Pulang). 

Koridor 5 Untia-Terminal Panampu-Jl Tinumbu-Jl Ujung-Jl Bandang-Jl 

Veteran Utara –Jl Veteran Selatan-Jl Sultan Alaudin-Jl Gowa Raya-

Terminal Palangga (pulang pergi). 

Koridor 6 Terminal Palangga-Jl Poros Takalar-Jl Raya Bontomanai-

Barombong-Mall GTC (pergi pulang). 

Koridor 7 Terminal Palangga-Jl Poros Takalar-Terminal Takalar (pergi 

pulang). 

Koridor 8 

 

Terminal Takalar-Galesong Selatan-Galesong Utara-Barombong 

Mall GTC (pergi pulang). 

Koridor 9 Terminal Daya-Jl Lingkar Tengah-Bontomanai-Jl Poros Takalar-

Terminal Palangga (pergi pulang) 

Koridor 10 Terminal Daya-Jl Lingkar Luar-Bontomanai-Jl Poros Takalar-

Terminal Palangga (pergi pulang). 

Koridor 11 

 

Terminal Maros-Jl By Pass Mamminasata-Bontomanai-Barombong 

(pergi pulang) 
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tentang “Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum (Perum) Damri dalam 

Pengelolaan BRT di Kota Makassar dengan Metode Balance scorecard” 

I.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan 

masalah dari penelitian ini:  

1. Bagaimana kinerja Perum Damri Cabang Makassar dilihat dari 

persepektif pelanggan.  

2. Bagaimana kinerja Perum Damri Cabang Makassar dilihat dari 

perspektif keuangaan. 

3. Bagaimana kinerja Perum Damri Cabang Makassar dilihat dari 

perspektif proses internal.  

4. Bagaimana kinerja Perum Damri Cabang Makassar dilihat dari perpektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

I.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja Perum Damri Cabang Makassar di lihat 

dari persepektif pelanggan. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja Perum Damri Cabang Makassar di lihat 

dari persepektif keuangan. 

3. Untuk mendeskripsikan kinerja Perum Damri Cabang Makassar di lihat 

dari persepektif perspektif proses internal.  

4. Untuk mendeskripsikan kinerja Perum Damri Cabang Makassar di lihat 

dari persepektif perpektif pembelajaran dan pertumbuhan. 
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I.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Akademik 

Dilihat dari dimensi akademis, hasil dari penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian 

yang akan datang, terutama yang berhubungan dengan Evaluasi Kinerja. 

2. Praktis 

Dilihat dari dimensi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kontribusi positif serta masukan bagi pemerintah terlebih khusus bagi 

Perusahaan Umum (Perum) Damri Kota Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Evaluasi Kinerja 

II.1.1 Pengertian Kinerja  

Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen, yang mana istilah 

kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja dan performance. 

Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapain 

kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi misi yang 

ditungakan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.  

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dikatakan bahwa kinerja 

adalah (a) suatu yang dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, (c) kemampuan 

kerja. Sedangkan Lavasque mengatakan kinerja adalah segala sesuatu yang 

dikerjakan seseorang dan hasilnya dalam melaksanakan fungsi suatu pekerjaan. 

Dari dua pengertian tersebut terlihat bahwa kinerja bermakna kemampuan 

kinerja dan hasil atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan program 

pekerjaan. (Nawawi, 2017:62) 

Selanjutnya Stephen P. Robbin (Nawawi, 2017:62) mengatakan kinerja 

adalah jawaban atas pertayaan “apa hasil yang dicapai seseorang sesudah 

mengerjakan sesuatu”. Schermerson, Hunt dan Osborn (Nawawi, 2017:62) 

mengatakan kinerja adalah kuantitas dan kualitas pencapaian tugas-tugas, baik 

yang dilakukan individu, kelompok maupun organisasi. Aspek kuantitas mengacu 

pada beban kerja/target kerja, sedang aspek kualitas menyangkut 

kesempurnaan dan kerapian pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Pengertian 

kinerja yang terakhir ini ternyata lebih luas dari pengertian-pengertian 

sebelumnya, dengan memberikan tolak ukur kerja dari sudut kuantitas dalam arti 
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target yang pada umumnya harus dihubungkan dengan waktu. Kinerja dikatakan 

tinggi apabila suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau 

tidak melampaui batas waktu yang disediakan. Kinerja menjadi rendah jika 

diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau sama sekali tidak 

terselesaikan. Dengan demikian kinerja dapat dikatakan sangat tinggi jika target 

kerja dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang disediakan. 

Pengertian yang berikutnya diketengahkan oleh Judith R Gordon (Nawawi, 

2017:63) yang mengatakan kinerja adalah suatu fungsi  kemampuan pekerja 

dalam menerima tujuan pekerjaan, tingkat pencapaian tujuan dan interaksi 

antara tujuan dan kemampuan pekerja. Pengertian ini terlihat sedikit rumit karena 

mengidentifikasi kinerja sebagai fungsi kemampuan pekerja dalam menerima 

tujuan pekerjaan, yang bermakna kinerja memerlukan kemampuan 

mengidentifikasi keserasian antara kemampuan yang dimiliki pekerja dengan 

tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Selanjutanya Maeir (Nawawi, 

2017:64) memberikan pengertian secara sederhana dengan mengatakan bahwa 

kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

Sukses bermakna seorang pekerja memiliki kemampuan yang prima dalam 

bidang kerjanya, sehingga dapat menyelesaikannya secara efektif, efisien, dan 

produktif sebagaimana yang diharapkan organisasi/perusahaan. Pengertian lain 

dari Hasibuan (Nawawi, 2017:64) yang mengatakan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan  

kepadanya, berdasarkan kecakapan, pengalaman, kesunguhan, dan waktu. 

Selanjutnya dikatakannya juga bahwa hasil kerja atau prestasi itu merupakan 

gabungan dari tiga faktor terdiri dari (a) minat dan bekerja, (b) penerimaan 

delegasi tugas, dan peran dan tingkat motivasi seorang pekerja.  
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Menurut Mulyadi (Koesomowidjojo, 2017:13) kinerja dapat didefinisikan 

sebagai suatu kesuksesan yang diperoleh/didapat oleh karyawan dalam 

mewujudkan dan menciptakan sasaran strategis pada empat perspektif dalam 

tumbuh kembang organisasi, yaitu perspektif keuangan, pelayanan pada 

pelanggan, proses, serta pembelajaran dan perumbuhan.  

Pengertian kinerja telah dirumuskan oleh beberapa ahli manajemen antara 

lain dalam  (Tika, 2010:121), sebagai berikut: 

 Stoner, dalam bukunya management mengemukakan bahwa kinerja 

adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan presepsi peranan.  

 Bernardin dan Russel, mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-

hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu 

selama kurun waktu tertentu.  

 Handoko dalam bukunya manajemen personaliadan sumber daya 

mendefinisikan kinerja sebagai proses dimana organisasi mengevaluasi 

atau menilai prestasi kinerja pegawai.  

 Prawiro Suntoro, mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tetentu. 

 Dari definisi kinerja diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat 

dalam kinerja terdiri dari: 

1. Hasil-hasil fungsi pekerjaan. 

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan/pegawai 

seperti: motivasi, kecapakan, persepsi peranan, dan sebagainya. 

3. Pencapaian tujuan organisasi. 

4. Periode waktu tertentu. 
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 Dalam pengertian yang bersifat praktis kinerja dapat diartikan sebagai apa 

yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugas-tugas pokoknya. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas berarti kinerja seseorang dilingkungan 

suatu organisasi/perusahaan dapat dilihat dari dua orientasi: 

a) Proses yang menyangkut efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan 

dari sudut metode/cara kerja yakni mudah/tidak sulit, sedikit 

menggunakan tenaga dan pikiran (ringan), hemat dan/atau tepat waktu 

atau cepat, hemat bahan dan rendah pembiiayaan. 

b) Orientasi hasil dalam arti dengan proses seperti tersebut di atas dicapai 

hasil dengan kriteria produktivitas tinggi, baik dari segi kauntitas maupun 

kualitas yang sesuai keingan konsumen. 

Tekait dengan konsep kinerja, Rummler dan Brache dalam (Sudarmanto, 

2014:7), mengemukakan ada 3 (tiga) level kinerja, yaitu: 

1. Kinerja organisasi, merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level 

atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait 

dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen 

organisasi. 

2. Kinerja proses, merupakan kinerja proses pada tahap dalam 

menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini 

dipengaruhi oleh proses, rancangan proses, dan manajemen proses. 

3. Kinerja individu/pekerjaan, merupakan pencapaian atau efektivitas pada 

tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh 

tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta 

karakteristik individu. 
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a. Dimensi Kinerja 

 Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi 

ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolok ukur dalam 

menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja sangat diperlukan karena 

akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. Adapun survey literatur mengenai 

dimensi atau indikator yang menjadi ukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

John Miner dalam (Sudarmanto, 2014:11) mengemukakan 4 dimensi 

yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja, yaitu: 

a. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan. 

b. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan. 

c. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, 

keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja hilang. 

d. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja. 

Dari empat dimensi kinerja diatas, dua hal terkait dengan aspek keluaran 

atau hasil pekerjaan, yaitu: Kualitas hasil, kuantitas keluaran, dan dua hal 

terkait aspek perilaku individu, yaitu: Penggunaan waktu dalam kerja (tingkat 

kepatuhan terhadap jam kerja, disiplin) dan kerjasama dari 4 dimensi kinerja 

tersebut cenderung mengukur kinerja pada level individu. 

Bernadin dalam (Sudarmanto, 2014:11) menyampaikan ada 6 kriteria 

dasar atau dimensi untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu: 

a. Quality terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal 

dalam memenuhi maksud atau tujuan. 
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b. Quantity terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang 

dihasilkan. 

c. Timeliness tekait dengan waktu yang diperlukan dalam 

menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk.  

d. Cost-effectiveness terkait dengan tingkat penggunaan sumber-

sumber organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam 

mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan 

dalam penggunaan sumber-sumber organisasi. 

e. Need for supervision terkait dengan kemampuan individu dapat 

menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa 

asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan. 

f. Interpersonal impact terkait dengan kemampuan individu dalam 

meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerjasama 

diantara sesama pekerja dan anak buah. 

Robert S. Kaplan dan David P. Norton dalam (Sudarmanto, 2014:15) 

merumuskan Balance Scorecard dalam kerangka mengembangkan kerangka 

pemikiran empat perspektif atau aspek pengukuran. Pada awalnya 

pengukuran ini untuk konteks organisasi perusahaan, tetapi dalam 

perjalanannya banyak yang mengadopsinya untuk kepentingan pengukuran 

kinerja sektor publik. Dalam buku Guide to a Balance Scorecard Performance 

Management Methology di kemukakan aspek yang diukur dalam teori Balance 

Scorecard sebagai berikut: 

a. Pengukuran dari aspek keuangan: biaya administrasi minimal. 

b. Pengukuran dari aspek pelanggan: kepuasan pelanggan, pelayanan 

efektif. 
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c. Pengukuran dari aspek proses dari bisnis internal: sistem kontrol, 

pengadaan yang efektif, memenuhi syarat kebijakan publik. 

d. Pengukuran dari aspek pertumbuhan dan pembelajaran: tersedianya 

informasi pembuatan keputusan strategis, kualitas kerja, kepuasan 

pegawai. 

Selanjutnya Kumorotomo dalam (Sudarmanto, 2014:16) merumuskan 4 

indikator penilaian terhadap kinerja organisasi, yaitu: 

a. Efisiensi: menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi 

pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor 

produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. 

b. Efektivitas: menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan 

organisasi serta fungsi agen pembangunan. 

c. Keadilan: menyangkut distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan organisasi pelayanan publik. 

d. Daya tanggap:  daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat, 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. 

Dwiyanto dalam (Sudarmanto, 2014:16) mengemukakan terdapat 5 

indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu: 

a. Produktivitas, dengan mengukur tingkat efesinsi, efektivitas 

pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai 

hasil yang diharapkan. 

b. Kualitas layanan, dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap 

layanan yang diberikan. 

c. Responsitas, dengan mengukur kemampuan organisasi untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 
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pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.  

d. Responsibilitas, menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan 

kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi. 

e. Akuntabilitas, seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi 

publiktunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau 

ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan 

pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada 

di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders. 

       Indikator tersebut dapat dipergunakan untuk evaluasi, baik dalam 

perencanaan, tahap pelaksanaan, ataupun tahap setelah kegiatan selesai dan 

berfungsi. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja merupakan gabungan dari 3 faktor yang terdiri dari, yaitu: 

a. Pengetahuan, yang khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawab dalam bekerja. Faktor ini mencakup 

jenis dan jenjang pendidikan serta pelatihan yang pernah diikuti 

dibidangnya. 

b.  Pengalaman, yang tidak sekedar berarti jumlah waktu atau lamanya 

dalam bekerja, tetapi berkenaan juga dengan substansi yang 

dikerjakan yang jika dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama akan 

meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan suatu bidang tertentu. 

c. Kepribadian, berupa kondisi di dalam diri seseorang dalam 

menghadapi bidang kerjanya, seperti minat, bakat,, kemampuan 
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bekerjasama/keterbukaan, ketekunan, kejujuran, motivasi kerja, dan 

sikap terhadap pekerjaan.  

Untuk itu kinerja dapat digambarkan sebagai pengintegrasian ketiga faktor 

tersebut diatas sebagaimana terlihat dalam digambar berikut: 

Gambar II.1 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 

 

 

 

  (Sumber: Nawawi 2017:65) 

II.1.2 Pengertian Evaluasi 

Evaluasi berasal dari kata evaluation (bahasa inggris). Kata tersebut diserap 

kedalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan 

mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia 

menjadi “evaluasi”. Istilah “penilaian” merupakan kata benda dari “nilai”. 

Pengertian “pengukuran” mengacu pada kegiatan membandingkan sesuatu hal 

dengan satuan ukuran tertentu.  

Definisi evaluasi dalam kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English (AS Hornby) evaluasi adalah to find out, decide the amount or 

value artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti 

berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung di dalam definisi tersebut 
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menunujukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, 

bertanggung jawab menggunakan strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Umar (Umar, 2002:36) evaluasi adalah suatu proses untuk 

menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu yang telah 

dicapai, bagaimana perbedaan pencapain itu dengan suatu standar tertentu 

untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana 

manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan 

yang ingin diperoleh. 

Maka dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 

proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada 

acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, 

evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi 

yang di gunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang 

diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis 

situasi program berikutnya.  

Fungsi dari evaluasi, sebagai Berikut: 

a. Fungsi Diagnosa 

Fungsi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan 

seseorang untuk bidang kompetensi tertentu. Misalnya saja untuk 

mengetahui apa saja kelebihan dan kekuragan karyawan A dalam 

menjalankan tugasnya sebagai manajer keuangan. 

b. Fungsi Selektif 

Fungsi untuk menyeleksi apakah seseorang tersebut pantas dan 

memiliki kompetensi standar yang memadahi jika ditempatkan dalam 

posisi tertentu.Misalnya saja proses penentuan apakah seseorang bisa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Data
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajer
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diterima bekerja untuk mengisi suatu posisi tertentu atau tidak, 

menentukan apakah Mr. A bisa naik jabatan atau tidak, dan lain 

sebagainya. 

c. Fungsi Penempatan 

Digunakan untuk mengetahui posisi apa yang paling sesuai ditempati 

oleh seseorang dalam suatu perusahaan atau bidang tertentu. Misalnya 

saja analisis dilakukan untuk mengetahui posisi terbaik yang pantas 

diduduki oleh karyawan A dalam sebuah perusahaan sesuai  dengan 

kemampuan dan kompetensinya. 

d. Fungsi Pengukuran Keberhasilan 

Penilaian bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah 

program yang telah dijalankan. Hal-hal yang dinilai ini termasuk metode 

yang digunakan, penggunaan sarana dan prasarana, serta pencapaian 

tujuan yang telah disusun di awal 

II.1.3 Pengertian Evaluasi Kinerja 

Nawawi (2017:70-75) pengertian evaluasi secara sederhana merupakan 

proses organisasi melakukan penilaian terhadap pekera dalam melaksanakan 

pekerjaan. Pengertian sederhana ini menujukkan bahwa yang menilai adalah 

organisasi (manajemen), yang dinilai adalah karyawan atau pekerja dan dinilai 

adalah proses atau cara melaksanakan pekerjaan dan hasil kerja yang dicapai 

seseorang karyawan/pekerja. 

Pengertian lain mengatakan bahwa evaluasi kinerja diartikan juga sebagai 

kegiatan mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaaan untuk menentapkan sukses 

atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

di bidang kerjanya masing-masing. Pengertian ini menekankan bahwa dari hasil 

evaluasi kinerja harus dapat dilakukan interpretasi apakah seorang pekerja telah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Posisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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bekerja secara efektif, efisien, produktif dan berkualitas sesuai standar 

pekerjaan, sehingga dapat dikategorikan sebagai pekerja sukses. Demikian pula 

sebaliknya yang mungkin termasuk kategori sebagai pekerja yang tidak sukses, 

tidak efesien atau gagal dalam bekerja. Pekerja yang termasuk kategori sukses 

dan yang gagal, dalam pelaksanaan manajemen kinerja tidak sama dalam 

memperlakukannya. 

 Pendapat diatas, maka evaluasi kinerja merupakan kegiatan mengukur atau 

menilai pelaksanaan pekerjaan yang hasilnya dijadikan umpan balik (feed back) 

untuk membuat keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalan seorang 

pekerja dalam melaksanakan tugas pokok serta proses yang tidak dilakukan 

hanya satu kali, tetapi harus kontinu/berkelanjutan atau secara periodik.  

a. Jenis-jenis Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan/jabatan oleh 

seorang pekerja atau tim (team) kerja selama periode waktu tertentu. Berikut 

ini akan dijelaskan jenis-jenis atau pengelompokkan dari evaluasi kinerja, 

yaitu: 

1. Evaluasi kinerja dari substansinya terdiri dari: 

a) Evaluasi kinerja kuantitatif dengan standar pekerjaan berbentuk 

bilangan yang ditetapkan berupa target kerja dan tenggang waktu 

untuk melaksanakan dan/atau mencapai/menyelesaikannya. Target 

yang harus dicapai dapat ditetapkan untuk waktu sehari atau 

beberapa hari, seminggu atau sebulan atau bahkan dapat lebih 

pendek seperti perjam kerja. Target tersebut dapat berbentuk 

barang/benda yang harus dihasilkan dengan ukuran kg, ton, set, 

meter, kubik, jumlah penjualan atau laba yang harus dicapai, dll. 
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Sehubungan dengan itu kinerja seorang karyawan/unut kerja/tim 

dikatakan tinggi apabila target tercapai sesuai dengan waktu yang 

disediakan. Apabila target dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang 

ditetapkan, maka kinerja dinilai sangat tinggi. Sebaliknya jika target 

terlambat dicapai, maka kinerja dapat dikatakan rendah atau buruk. 

Akhirnya apabila target tidak dapat diselesaikan setelah waktunya 

diperpanjang maka kinerja dinilai sangat buruk.  

b) Evaluasi kinerja kualitatif dengan menggunakan standar pekerjaan 

berupa kualitas/mutu dari proses pelaksanaan pekerjaan/jabatan 

dan hasilnya. Evaluasi kinerja kualitatif dilakukan terhadap 

pekerjaan/jabatam manajerial dan professional yang pelaksanaanya 

memerlukan inisiatif, kreativitas, kemampuan mengambil 

keputusan, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan 

negosiasi, dll. Di samping itu evaluasi kualitatif dilakukan juga untuk 

menilai hasil kerja, seperti kualitas produk berbentuk barang dan 

jasa dan kualitas pelayanan. Dengan demikian evaluasi kinerja 

kualitatif dipergunakan untuk menilai kinerja atau standar 

pekerjaannya tidak dapat dinyatakan dengan bilangan, tetapi 

berfokus pada derajat dari yang terbaik sampai yang terburuk, yang 

dimulai dengan perbandingannya dengan standar kualitas kinerja 

dan kualitas produk yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. 

2. Evaluasi kinerja segi prosesnya yang dapat dibedakan sebagai berikut: 

a) Evaluasi kinerja dengan observasi langsung, evaluasi kinerja ini 

dilakukan dengan mengamati dan menilai pekerjaan/karyawan pada 

saat mereka melaksanakan pekerjaan/jabatannya. Observasi 

dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimna dilakukan 

sehari-hari tanpa dierakyasa. Observasi langsung dapat 
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dilaksanakan dalam bentuk observasi partisipan dan observasi 

nonpartisipan. Observasi pertisipan adalah pengamatan oleh 

seorang atau lebih penilai yang ikut melaksanakan pekerjaan 

bersama pekerja yang dinilai, tanpa mengetahui dirinya sedang 

diobservasi dan dinilai. Observasi nonpartisipan dilakukan oleh 

pengobservasi tanpa ikut serta dengan pekerja/karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang diamatinya, namun 

pekerja/karyawan yang dinilai mengetahui bahwa pelaksanaan 

pekerjaan sedang diamati dan dinilai. 

b) Evaluasi kinerja dengan observasi tidak langsung, evaluasi kinerja 

ini pada dasarnya dilakukan dengan mengamati pelaksanaan 

pekerjaan melalui kondisi kerja yang direkayasa. Pengamatan tidak 

langsung antara lain dilakukan dalam bentuk simulasi atau 

pekerjaan tiruan atau bahkan mungkin pula melalui hasil rekaman 

peralatan elektronik dengan teknologi canggih sebagai hasil 

rekaman dari pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya.  

3. Evaluasi kinerja dari segi penilai/evaluator terdiri dari: 

a) Evaluasi kinerja subyektif yakni penilaian kerja yang dilakukan oleh 

satu orang penilai/evaluator, tanpa mempergunakan standar 

pekerjaan sebagai pembanding, tetapi didasarkan pada pendapat 

perseorangan. Evaluasi kinerja ini, di samping dapat merugikan 

karyawan/pekerja yang dinilai, juga dapat merugikan 

organisasi/perusahaan, karena tolak ukur yang dipergunakan 

mungkin terlalu rendah atau tinggi tidak sesuai dengan yang 

seharusnya dijadikan pembanding. Dengan kata lain penilaian 

subyektif sangat mudah dipengaruhi oleh sikap like dan dislike 

penilai terhadap pekerja/karyawan yang dinilai. 
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b) Evaluasi kinerja obyektif, yakni penilaian yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih penilai/evaluator terhadap seorang 

pekerja/karyawan yang dinilai, dengan menggunakan standar 

pekerjaan yang sama. Hasilnya didiskusikan oleh penilai sehingga 

kekeliruan penilai yang satu dapat diperbaiki oleh penilai lain. 

4. Evaluasi kinerja dari segi sifatnya 

a) Evaluasi kinerja relatif, dilakukan dengan membandingkan nilai/skor 

antar karyawan/pekerja dalam satu kelompok atau unit kerja. Nilai 

setiap karyawan/pekerja dibandingkan dengan nilai tertinggi yang 

dicapai oleh pekerja/karyawan di lingkungan unit kerjanya sendiri.  

b) Evaluasi kinerja absolut, evaluasi kinerja ini dilakukan dengan 

membandingkan skor/evaluasi yang dicapai oleh setiap 

pekerja/karyawan dengan skor/nilai tertinggi/maksimum yang 

seharusnya dicapai sebagai tolak ukur yang bersifat standar yang 

berlaku bagi semua pekerjaan/jabatan di lingkungan sebuah 

organisasi/perusahaan. 

5. Evaluasi kinerja menurut orientasi penggunaannya 

a) Evaluasi kinerja berorientasi masa lalu, evaluasi kinerja ini 

dilakukan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan pekerja (kerja) 

seorang pekerja pada masa lalu dengan menilai pekerjaan yang 

sudah dilaksanakannya. Hasilnya di gunakan untuk menetapkan 

apakah pelaksanaan pekerjaan seseorang/karyawan berlangsung 

secara efektif atau tidak, efisien atau tidak dan berhasil atau gagal. 

b) Evaluasi kinerja berorientasi masa depan, evaluasi kinerja ini 

dipergunakan untuk memprediksi kemampuan potensial (potential 

ability) yang dimiliki oleh seorang pekerja/karyawan.  
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b. Elemen-elemen Sistem Evaluasi Kinerja 

Kinerja yang pengertian telah diuraikan diatas perlu atau harus dinilai 

dan hasilnya harus dipergunakan untuk membantu pekerja/karyawan, agar 

secara terus menerus berusaha memiliki kinerja yang tinggi dalam 

melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Untuk itiu diperlukan suatu sistem 

penilaian kinerja yang efektif dan efisien agar berfungsi secara maksimal 

dalam membina karyawan/pekerja yang kinerjanya tinggi dalam mencapai 

tujuan organisasi/perusahaan.  

 Evaluasi kinerja sebagai suatu sistem terdiri dari sejumlah elemen/unsur 

yang saling berhubungan yang dalam mengimplementasikannya harus 

dilakukan sebagai langkha-langkah atau kegiatan-kegiatan yang yang 

berkesinambungan. 

Unsur-unsur atau elemen-elemen sistem evaluasi kinerja tersebut terdiri 

dari: 

a. Pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja. 

b. Penetapan standar kinerja. 

c. Pengukuran/penilaian atau kegiatan evaluasi. 

d. Hasil evaluasi kinerja. 

e. Umpan balik untuk melaksanakan manajemen kinerja.  
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Gambar II.2 
Elemen-elemen sistem evaluasi kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber Nawawi 2017:69) 

Berdasarkan gambar/diagram di atas berarti sistem evaluasi kinerja 

mencakup langkah-langkah/kegiatan sebagai berikut: 

a. Pekerja melaksanakaan pekerjaannya untuk suatu jangka waktu/periode 

tertentu. 

b. Menetapkan standar pekerjaan sebagai tolok ukur pelaksanaan pekerjaan 

yang efektif atau tidak efektif dan yang berhasil atau gagal. 

c. Melakukan observasi (jika mungkin), monitoring atau pemantauan 

pelaksanaan pekerjaan dengan menggunkan metode penilaian yang 

paling tepat. 

d. Membandingkan hasil observasi atau monitoring dengan standar 

pekerjaan masing-masing. Standar pekerjaan sebagai tolok ukur kinerja 

seperti di atas harus dipersiapkan sebelum evaluasi kinerja dilakukan. 
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e. Hasil evaluasi berupa skor/nilai setiap atau satu persatu aspek hasil yang 

dinilai merupakan informasi tentang kinerja/pekerja atau karyawan yang 

dinilai. 

f. Hasil tersebut dipergunakan sebagai umpan balik (feed back) yang harus 

ditindaklanjuti dengan melaksanakan manajemen kinerja dan untuk 

membuat keputusan-keputusan mengenai pekerja/karyawan seperti 

promosi jabatan dan pemberian insentif berdasarkan prestasi. 

c. Fungsi Evaluasi Kinerja 

  Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan Wirawan (Wirawan 2011) 

sebagai berikut; 

1) Memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika 

merekrut pegawai (ternilai), aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang 

ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, 

dan memenuhi standar kinerja. 

2) Alat promosi dan demosi. Hampir disemua sistem evaluasi kinerja, hasil 

evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi 

kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pembarian 

promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau 

komisi, kenaikan pangkat atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, 

jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar atau buruk, instansi 

menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk memberikan demosi berupa 

penurunan gaji, pangkat atau jabatan aparatur ternilai.  

3) Alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat 

baik, atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi 

kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk 
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memotivasi aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan 

meningkatkan kinerja baik atau sedang.  

4) Penentuan dan pengukuaran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang 

menggunakan prinsip manajemen by objectives, evaluasi kinerja dimulai 

dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal 

tahun.  

5) Konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, memenuhi standar 

kinerjanyaatau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin karena ia menghadapi 

masalah pribadi atau ia tidak berupaya menyelesaikan pekerjaannya 

secara masksimal. Bagi aparatur seperti ini penilai akan memberikan 

konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja ternilai dan 

mengupayakan peningkatan kinerja ditahun mendatang. Konseliang 

dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui 

kelambanan aparatur. 

6) Pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk 

memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang 

karier. Evaluasi kinera menentukan apakah kinerja aparatur dapat 

dipergunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan kariernya. 

II.2. Metode Balance Scorecard 

Menurut Robert S. Kaplan dan David C. Norton dalam (Nawawi, 2017:219) 

untuk mengukur kinerja dilakukan dengan metode balance scorecard. Balance 

berarti keseimbangan, dan Scorecard adalah kartu yang dipakai untuk mencatat 

skor hasil kinerja seseorang ataupun kelompok. Jadi, balance scorecard adalah 

metode untuk mengukur kinerja atau kelompok/organisasi dengan menggunakan 

kartu untuk mencatat skor hasil-hasil kinerja. Balance scorecard merupakan ide 
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untuk menyeimbangkan aspek keuangan dan nonkeuangan serta aspek inernal 

dan eksternal perusahaan. 

a. Perspektif Pelanggan 

Tinjuan dari perspektif pelanggan antara sektor publik dan sektor swasta 

pada intinya sama yaitu untuk mengetahui bagaimana pelanggan melihat 

pelanggan dalam organisasi. Organisasi sektor publik pelanggan menjadi 

tujuan utama, sedangkan untuk organisasi swasta melihat keuntungan yang 

besar menjadi kunci keberhasilan organisasi. Perbedaannya terletak pada 

Perbedaannya terletak pada siapa yang menjadi pelanggannya. Pelanggan 

sektor publik yang paling utama adalah pelanggan pengguna jasa layanan 

publik/masyarakat.  

Beberapa tolok ukur dari Nils-Goran Plve yang mendapat perhatian 

mengenai persepketif ini: 

 Kepuasan pelanggan (customer satisfaction), tolok ukur ini ditentukan 

oleh kemampuan perusahaan/organisasi dalam memenuhi harapan 

atau menyenangkan pelanggan agar menjadi konsumen merasa puas 

terhadap produk dan pelayanan dari organisasi/perusahaan. 

 Retensi pelangan (customer retention), tolok ukur ini adalah usaha 

organisasi/perusahaan untuk mempertahankan pelanggan sebagai 

konsumen tetap, dengan memiliki brand loyalty yang tinggi terhadap 

produk yang dipasarkan. 

 Pangsa pasar, tolok ukur ini adalah usaha organisasi/perusahaan 

untuk mengukur proporsi pasar yang telah dimasuki dan/atau 

dikuasai dari total pasar tertentu yang menjadi wilayah pemasaran 
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suatu produk pelayanan yang dihasilkan oleh sebuah 

organisasi/perusahaan. 

 Kemampuanlabaan pelanggan, tidak ada organisasi yang disebut 

perusahaan yang tidak berorientasi pada laba. Oleh karena itu 

sebuah perusahaan harus mempu mengukur pelanggan dalam 

memberikan laba dalam perusahaan. Dengan kata lain mampu 

memberikan kepuasan kepada pelanggan tidak cukup karena tidak 

semua pelanggan yang puas akan menjadi pelanggan yang berulang 

dalam mengkomsumsi produk. Oleh karena itu usaha untuk 

memberikan kepuasan pada pelanggan harus diarahkan kepada 

pelanggan yang memilki kecenderungan untuk mengkomsumsi 

produk secara berulang, yang berarti pemberian kepuasan harus 

menimbulkan keyakinan bahwa produk dan pelayanan yang 

diberikan adalah yang terbaik. 

b. Perspektif Keuangan  

Kinerja keuangan sangat penting dalam operasional bisnis dilingkungan 

organisasi/perusahaan, terutama dalam menyangkut laba sebagai salah 

satunya perwujudan tujuan strategis untuk mempertahankan dan 

mengembangkan eksistensi organisasi/perusahaan sekarang dan dimasa 

akan datang. Dengan kata lain tolok ukur keuangan bermaksud untuk 

mengetahui apakah strategi bisnis dan implementasinya sesuai dengan 

tujuan untuk meraih laba atau keuntungan. Tolok ukur ini berguna untuk 

mengetahui keberhasilan tindakan operasional bisnis yang telah 

dilakukan antar suatu jangka waktu penilaian secara terukur.  
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c. Perspektif Proses Bisnis Internal  

Proses internal pada organisasi bisnis dengan organisasi sektor 

publik pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk membangun keunggulan 

organisasi melalui perbaikan proses internal organisasi secara 

berkelanjutan. Beberapa tujuan strategik pada proses internal akan 

berdampak pada kepuasan pelanggan, misalnya peningkatan proses 

keuangan, perbaikan siklus layanan, peningkatan kapasitas infrastruktur, 

pemutakhiran teknologi, dan pengintegrasikan proses pelayanan 

pelanggan. 

Tolok ukur dalam prespektif ini bermaksud untuk mnegetahui: 

 Proses Operasional Proses membuat dan menyampaikan produk 

dan jasa. Pengukuran kinerja terkait dalam proses operasi adalah 

waktu, kualitas, dan biaya. Cara ini membandingkan waktu 

pengelohan dengan jangka waktu penyelesaian.  

 Proses Inovasi Bagian terpenting dalam keseluruhan proses 

produksi yang bertujuan untuk mengindentifikasi keinginan 

pelanggan, dan melakukan proses perancangan produk yang 

sesuai dengan keinginan pelanggan.  

 Proses Purna Jual Tahap terakhir dalam pengukuran proses 

bisnis internal adalah dilakukannya pengukuran terhadap 

pelayanan purna jual kepada customer. 

d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan  

Kinerja ini bertujuan mendorong pembelajaran dan pertumbuhan 

organisasi. Tolok ukur dalam perspektif ini bermaksud untuk mengetahui 

tiga aspek sebagai berikut: 

 Kapabilitas karyawan (SDM) dalam bekerja. 
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  Kapabilitas sistem informasi/SIM (information system capabilities). 

 Sikap karyawan/SDM dalam motivasi (motivasi, pemberdayaan, 

kepuasan kerja, disiplin kerja, pelatihan, pengembangan karier, 

kinerja karyawan, kualitas kehidupan kerja (quality of work life). 

a. Keuntungan dan hambatan aplikasi Balance Scorecard (BSC) 

      Melalui empat perspektif balance scorecard yang telah 

dijelaskan,manajemen dalam suatu organisasi diharapkan mampu 

menafsirkan adanya dampak tren perubahan lingkungan bisnis yang 

kompleks terhadap misi, visi, dan tujuan organisasi. Organisasi yang 

memanfaatkan balance scorecard sebagai alat manajemen 

mempertimbangkan beberapa kelebihannya untuk diterapkan pada 

organisasi tersebut. 

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategis organisasi 

Pengguna balance scorecard akan mempermudah organisasi dalam 

menerjemahkan visi dan strategis organisasi. Empat perspektif dalam 

pengukuran kinerja mendorong organisasi untuk lebih fokus mencapai 

tujuan organisasi melalui 4 perspektif tersebut. 

2. Komprehensif  

Balance scorecard merupakan salah satu satu alat pengukuran 

kinerja yang bersifat komprehensif. Aspek-aspek yang dinilai di dalamnya 

tidak hanya berkutat pada penilaian kuantitatif, tetapi juaga kualitatif. 

Selain itu, elemen untuk mencapai tujuan, dalam balance scorecard tidak 

hanya mengulas dan terbatas pada perspektif keuangan, tetapi juga tiga 

perspektif lainnya, yaitu perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, 

serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif 

baik keuangan maupun nonkeuangan memiliki manfaat berikut: 
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a. Memberikan kemampuan yang jauh lebih baik bagi organisasi dalam 

usahanya menebus lingkungan bisnis yang kompleks. 

b. Dapat memberikan dukungan kinerja keuangan yang jauh lebih baik 

daripada hanya mengandalkan kinerja keuangan. Dukungan ketiga 

perspektif nonkeuangan lainnya akan memberikan kontribusi yang 

tidak sedikit bagi tumbuh kembangnya suatu organisasi. 

3. Koheren 

Sasaran strategik yang diterapkan dalam ketiga perspektif 

nonkeuangan dan perspektif keuangan harus memiliki hubungan sebab 

akibat atau kausal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan 

hubungan yang koheren antara strategi yang dirumuskan dengan hasil 

perencanaan strategik, akan jauh lebih mudah dalam menjabarkan 

inisiatif strategik jangka pendek. Balance scorecard membangunan sebab 

akibat di antara beberapa sasaran strategik lainnya.  

4. Seimbang 

Keseimbangan dalam menyusun sistem perencanaan strategik 

akan menjadi hal yang mutlak dalam menghasilkan kinerja keuangan 

yang sesuai dengan harapan organisasi, baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

5. Terukur 

Sasaran strategik terukur dalam perencanaan strategik akan 

menghasilkan tercapainya berbagai sasaran strategik yang telah 

dihasilkan oleh suatu sistem dalam organisasi. Empat perspektif 

sebelumnya bukanlah sasaran yang mudah untuk diukur, tetapi balance 

scorecard telah ditentukan ukurannya sehingga lebih mudah untuk 

diaplikasikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

6. Meningkatkan umpan balik untuk pengembalian keputusan strategic 
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Empat perspektif yang komprehensif dan terukur dalam balance 

scorecard akan mempermudah organisasi dalam mengidentifikasi dan 

mengelompokkan hasil dari umpan balik sebagai dasar pengambilan 

keputusan. 

7. Adanya kesamaan dan keseimbangan pengukuran antara hard objectives 

measure dan softer more subjective measure  

Pernyataan ini berarti bahwa balance scorecard menggunakan 

ukuran hasil yang objektif dan mudah didapatkan yaitu berasal dari 

ukuran perspektif finansial serta menggunakan ukuran hasil subjektif 

(ukuran yang sulit didapatkan yang berasal dari ukuran hasil pada 

pelanggan, perspektif bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran. 

8.  Adanya keseimbangan  

Balance scorecard menggunakan tolok ukur lag indicator (kinerja 

masa lalu yang beriorentasi pada ukuran hasil untuk mengukur 

pencapaian tujuan) dan lead indicator (kinerja masa depan yang 

beriorentasi pada ukuran pemicu hasil sebagai petunjuk sebab 

tercapainya ukuran hasil). 

        Kedelapan keuntungan penggunaan balance scorecard dalam 

pengukuran kinerja tentunya akan sangat menguntungkan bagi suatu 

organisasi. Selain keunggulan ada juga kelemahan dari metode balanced 

scorecard ini. Menurut Kaplan dan Norton kelemahan balanced scorecard 

(Setiyaningsih 2012) meliputi: 

a) Balanced scorecard tidak bebas dari permainan (gaming) yang dilakukan 

untuk mencapai target kinerja yang diinginkan. 
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b) Bagaimanapun juga akan lebih baik perusahaan untuk mengirim 

beberapa pengiriman sangat terlambat. 

c) Balanced scorecard sebagai dasar kompensasi manajemen yang sangat 

berpengaruh. Pemilihan ukuran yan sangat tepat pada scorecard, 

ketersediaan data yang valid dan dapat percaya serta konsekuensi yang 

tidak diharapkan dari cara pencapian target kinerja, merupakan masalah 

yang masih diselesaikan. 

d) Selain itu bentuk struktur organisasi yang cocok untuk dikembangkan 

proses dalam organisasi yang dikatakan sebagai cross functional 

II.3 Evaluasi Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan akumulasi kerja unit-unit organisasi dan 

kinerja semua individu mulai dari pekerja operasional hingga managemen. Oleh 

sebab itu evaluasi kinerja unit-unit organisasi dan evaluasi kinerja perusahaan 

perlu dilakukan suapaya dapat simpul-simpul keterlambatan dan atau 

penyimpangan untuk kemudian diatasi dan diperbaiki.  

Kinerja perusahaan atau organisasi adalah tingkat pencapaian sasaran atau 

tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. 

Gambar II 3 
Akumulasi Kinerja perusahaan 

 

 

 

(Sumber: Simanjuntak, 2005:3) 
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 Chaizi Nasucha dalam buku Fahmi (2010:3) mengemukakan bahwa kinerja 

organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk 

memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan 

dengan usaha-usaha yang sistemik meningkatkan kemampuan organisasi 

secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. Sedangkan kinerja 

organisasi menurut Wibawa dan Atmosudirdjo (Setiyaningsih 2012) 

mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi 

yang menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang 

berkenaan melalui usah-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan 

organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.   

  Evaluasi kinerja perusahaan dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan 

dan tingkat pencapain sasaran perusahaan, terutama bila terjadi kelambatan dan 

penyimpangan. Bila terjadi kelambatan harus segera dicari penyebabnya, 

diupayakan untuk mengatasi dan dilakukan percepatan. Demikian juga bila 

terjadi penyimpangan harus dicari penyebabnya untuk diatasi dan diluruskan 

atau diperbaiki sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana 

dirancangkan semula. Hasil evaluasi kinerja perusahaan juga digunakan untuk 

menyusun rencana kerja perusahaan selanjutnya.  

   Manfaat evalusi kinerja Perusahaan menurut Rivai&Basri (Rahadi, 2010:92) 

antara lain: 

1. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan karena: 

 Komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan 

nilai budaya perusahaan.;  

 Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas;  
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 Peningkatan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan 

keterampilan dan keahlian memimpinnya untuk memotivasi karyawan 

dan mengembangkan kemauan dan keterampilan karyawan.  

2. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan 

oleh masing-masing karyawan;  

3. Meningkatkan kualitas komunikasi;  

4. Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan;  

5. Meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan;  

6. Peningkatan segi pengawasan melekat dari setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh setiap karyawan;  

7. Harapan dan pandangan jangka panjang dapat dikembangkan;  

8. Untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang 

dibutuhkan; Kemampuan menemu kenali setiap permasalahan;  

9. Sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan itu dihargai oleh 

perusahaan; 

10. Budaya perusahaan menjadi mapan. Setiap kelalaian dan ketidakjelasan 

dalam membina sistem dan prosedur dapat dihindarkan dan kebiasaan 

yang baik dapat diciptakan dan dipertahankan. Berita baik bagi setiap 

orang dan setiap karyawan akan mendukung pelaksanaan penilaian 

kinerja, mau berpartisipasi secara aktif dan pekerjaan selanjutnya dari 

penilaian kinerja akan menjadi lebih baik;  

11. Karyawan yang potensil dan memungkinkan untuk menjadi pimpinan 

perusahaan atau sedikitnya yang dapat dipromosikan menjadi lebih 

mudah terlihat, mudah diidentifikasikan, mudah dikembangkan lebih 

lanjut, dan memungkinkan peningkatan tanggung jawab secara kuat; 
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12. Jika penilaian kinerja ini telah melembaga dan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan menjadi lebih besar, penilaian kinerja akan menjadi salah 

satu sarana yang paling utama dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

II.4 Perusahaan Umum 

Di Indonesia, perusahaan umum (Perum) adalah jenis Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang modalnya masih dimiliki oleh pemerintah, tetapi memiliki 

sifat mirip perusahaan jawatan (Perjan) dan sisanya perusahaan perseroan 

(persero). Hal ini disebabkan karena perum belum mengejar keuntungan 

disamping melayani kepentingan masyarakat. 

Perusahaan Umum (Perum) merupakan perusahaan negara yang 

komposisi modalnya dimiliki oleh negara. Kegiatan usaha perumbersifat melayani 

kepentingan umum dalam bidang produksi, distribusi, maupun komsumsi. 

Tujuan Perum, perusahaan umum atau peusahaan milik negara adalah 

mereka yang bergerak dibidang produksi, penyedia layanan atau bidang 

ekonomi, yaitu: 

1. Untuk melayani masyarakat. 

2. Untuk mencari untung sebanyak mungkin. 

Kelebihan dan kekurangan Perusahaan Umum (Perum) 

a) Kelebihan 

 Menangani bidang-bidang bisnis yang penting dan penting 

sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta. 

 Bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat 

sambil mencari keuntungan. 

 Seluruh modal dimiliki oleh pemerintah, sehingga pengawasan 

dan pengendalian kinerjanya lebih mudah dilakukan. 
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b) Kekurangan 

 Masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena 

tidak ada persaingan dipasar mereka. 

 Tingkat produktivitas karyawan masih di bawah Perseroan 

Terbatas (PT). 

Ciri-ciri perum antara lain, sebagai berikut: 

1. Bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum namun juga 

mengejar keuntungan. 

2. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur. 

3. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak diperusahaan swasta. Artinya, 

Perum bebas membuat kontrak kerja dengan samua pihak. 

4. Modal berasal dari pemerintah yang berasal dari kekayaan negara yang 

terpisahkan. 

5. Pekerjanya adalah PNS yang diatur tersendiri (setengah swasta). 

6. Jika memupuk keuntungan maka tujuannya untuk mengisi kas negara. 

7. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go public. 

8. Dapat menghimpun dana dari pihak. 

9. Berstatus badan Screenhukum. 

II.5 DAMRI 

DAMRI adalah singkatan dari Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik 

Indonesia yang dibentuk berdasarkan maklumat Kementrian Perhubungan RI 

No. 01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 dengan tugas utama 

menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jasa jalan dengan 

menggunakan kendaraan bermotor. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai 

perusahaan umum (Perum), nama DAMRi tetap diabadikan sebagai brand merk 
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dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hingga saat ini masih tetap 

konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa 

angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan bus dan truk. 

Hingga saat ini DAMRI memiliki jaringan pelayanan tersebar di seluruh 

wilayah Republik Indonesia. Dalam kegiatan usahanya DAMRI 

menyelenggarakan pelayanan anatarkota dalam provinsi, angkutan kota 

antarprovinsi, angkutan khusus bandar udara, angkutan pariwisata, dan 

angkutan lalu lintas batas negara. 

II.6 Bus Rapid Transit (BRT) 

 Bus Rapid Transit atau disingkat BRT adalah sebuah sistem bus yang cepat, 

nyaman, aman dan tepat waktu dan infrastruktur, kendaraan dan jadwal. 

Menggunakan bus untuk melayani servis yang kualitasnya lebih baik 

dibandingkan servis bus yang lain. Setiap sistem BRT pasti menggunakan sistem 

improvantasi yang berbeda, walaupun improventasinya berbagi dengan sistem 

BRT yang lain. Hasil dart sistem tadi untuk mendekati rail transit jika masih 

menikmati keamanan dan tarif bus. Negara yang memakai BRT ada Amerika 

Utara, di Eropa dan Australia dinamai busway dan nama tersebut juga dipakai di 

Indonesia, sedangkan negara lain memanggilnya quality bus atau 

servis bus mudah saat mencapai kualitas tinggi. 

 Bus rapid transit memakai sebagian nama dari rapid transit yang 

mendeskripsikan transportasi rel berkapasitas tinggi atau kita bisa 

memanggilnya right-of-way. Kereta rapid transit memakai terowongan bawah 

tanah, dan tipikal kereta berbadan panjang dalam jalur pendek dalam beberapa 

menit. 
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Fitur utama BRT, Fitur ideal dari servis bus rapid transit termasuk dari fitur-

fitur berikut ini: 

1. Jalur khusus bus, jalur khusus (atau di jalur ekslusif) right-of-way: Fitur 

utama BRT adalah jalur khusus di mana jalur tersebut bebas dari 

jangkauan mobil pribadi. Hal ini menyebabkan bus dioperasikan di level 

kualitas tinggi sejak hanya pengendara bus profesional yang hanya ada di 

busway. Sebuah sisi benefit bisa direndahkan biaya konstruksinya sejak 

busway diengineered untuk memasuki zona aman bila dikomparasikan 

dengan untuk jalan yang dibuka untuk pengemudi nonprofessional. 

a) Terdiri dari jalur yang bisa dielevasikan, dalam permukaan aspal, 

jalur sebelah kanan bisa dimodifikasi rel right-of-way. 

b) Sebuah jalan bus atau street mall bisa dibuat di tempat urban 

dengan mendedikasikan semua jalur dari jalan kota untuk 

digunakan ekslusif untuk bus. 

c) Elemen infrastruktur rendah bisa mengurangi kecepatan dan 

kendala servis bus termasuk bus yang keluar jalur, bus melanggar 

peraturan dan bus yang kecepatannya terlalu tinggi. 

2. Jalur komperhensif: Tambahan untuk menggunakan busway, BRT bisa 

mengambil bagian dari jalan-jalan di setiap kota dan mempunyai network 

jalan untuk mobil pribadi. Servis ini bisa membuat waktu menjadi lebih 

effisien dan cepat dibandingkan sistem bus biasa yang memakan waktu 

lebih lama. 

3. Melayani market tertentu dengan frekuensi tinggi servis setiap hari: 

Network BRT bisa melayani market tertentu (semua penumpang) dengan 

mengangkut penumpang dari lokasi sekarang menuju tujuan mereka 

dengan frekuensi tinggi dan waktu yang lebih cepat bisa membuat level 
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kekaguman konsumen meningkat. Dibandingkan dengan sistem transit 

yang lain sistem ini bisa berjalan dengan baik. Jika sistem ini berjalan 

dengan kacau maka servis tidak akan melayani market tertentu. 

4. Prioritas bus / Jalur bus: Setiap jalur bus pasti ada rambu tertentu. Bila 

lampu hijau di interseksi yang memiliki sinyal pasti akan mendeteksi bila 

melewati bus. Prioritas interseksi seharusnya bisa dioptimalkan dan bisa 

membantu saat pertemuan antara jalur bus dan jalan, karena lalu lintas 

bisa kacau di antara bus dan sinyal lalu lintas. 

5. Kendaraan yang punya karateristik tram 

Sistem ini kadang-kadang juga melibatkan teknnologi terbaru di 

antaranya bus tempel dan bus tempel ganda. Hal utama yang 

diprioritaskan adalah: 

a). Kualitas berkendara yang terjamin (bus pandu dan electronic 

drivetrain control untuk jaminan kontrol yand smooth saat 

beroperasi) 

b). Kapasitas besar (bus tempel ganda dan bus tingkat). 

c). Mengurangi ongkos operasi (hybrid electric power train). 

6. Gambar spesifik dengan nama perusahaan: (Viva, TransMillenio, 

TransJakarta dan lain sebagainya) dan stasiun yang spesifik dengan fitur 

seni dari negara-negara yang menggunakan BRT. 

7. Koleksi penumpang off-bus: Koleksi on board konvensional tanpa 

penumpang bisa menurunkan proses boarding, biasanya bila ada 

penumpang yang tujuannya atau kelas penumpangnya. Alternatif lain 

adalah bila penumpang masuk lewat stasiun bus yang tidak ditutup atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bus_tempel
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area shelter sebelum kedatangan bus. Sistem ini mencegah penumpang 

berdiri di semua pintu pemberhentian bus. 

8. Lantai Boarding: Banyak sistem BRT yang menggunakan sistem low-

floor (atau sistem high-floor bila bus yang digunakan adalah high-floor 

bus) untuk mempermudah penumpang masuk bus. 

9. Halte: BRT berkualitas tinggi bisa membuat haltenya menjadi berkualitas 

tinggi dan menghadirkan fitur yang berkualitas tinggi pula seperti pintu 

geser yang terbuat dari kaca, konter tiket yang dijaga dan tempat 

informasi, dan masih banyak fitur lain di daftar ini di antaranya off-bus fare 

collection dan lantai boarding. (Bus Rapid Transit 2019) 

II.7 Kerangka Pikir 

Berangkat dari permasalahaan dan dukungan tinjauan pustaka maka 

penelitian ini cocok ini menggunakan metode Balance Scorecard, dengan 

kerangka pikIr sebagai berikut: 

Gambar II.4 

Kerangka pikir 
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BAB III 

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN 

  Penulis menguraikan metodologi penelitian yang akan digunakan untuk 

meneliti tentang Evaluasi Kinerja Perusahan Umum (Perum) Damri dalam 

Pengelolaan BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Makassar.  

III.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar dalam hal ini di 

Perusahaan Umum (Perum) Damri Cabang Makassar, jalan Perintis 

Kemerdekaan, Daya, Kec Biringkanaya, Makassar. 

III.2 Tipe Penelitian  

         Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan 

wawancara mendalam dan kemudian hasil wawancara diolah sehingga diperoleh 

data sedangkan metode penelitan yang digunakan yaitu metode penelitian 

deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan peneliti mampu 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya (naturalistik) di lapangan. Data-data 

kuantitatif mungkin saja diperlukan, tapi sekedar hanya untuk pelengkap.  

III.3. Fokus Penelitian 

   Adapun fokus penelitian untuk mengevaluasi kinerja Perum Damri dalam 

pengelolaan BRT di Kota Makassar dengan menggunakan metode balance 

scorecard dengan menggunakan empat persperktif yaitu: 

1. Perspektif Pelanggan 

Tinjuan dari perspektif pelanggan antara sektor publik dan sektor 

swasta pada intinya sama yaitu untuk mengetahui bagaimana pelanggan 

melihat pelanggan dalam organisasi. Organisasi sektor publik pelanggan 

menjadi tujuan utama, sedangkan untuk organisasi swasta melihat 
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keuntungan yang besar menjadi kunci keberhasilan organisasi. 

Perbedaannya terletak pada siapa yang menjadi pelanggannya. 

Pelanggan sektor publik yang paling utama adalah pelanggan pengguna 

jasa layanan publik/masyarakat.  

2. Perspektif Keuangan  

Kinerja keuangan sangat penting dalam operasional bisnis 

dilingkungan organisasi/perusahaan, terutama dalam menyangkut laba 

sebagai salah satunya perwujudan tujuan strategis untuk 

mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi/perusahaan 

sekarang dan dimasa akan datang. Dengan kata lain tolok ukur keuangan 

bermaksud untuk mengetahui apakah strategi bisnis dan 

implementasinya sesuai dengan tujuan untuk meraih laba atau 

keuntungan. Tolok ukur ini berguna untuk mengetahui keberhasilan 

tindakan operasional bisnis yang telah dilakukan antar suatu jangka 

waktu penilaian secara terukur.  

3. Perspektif Proses Bisnis Internal  

Proses internal pada organisasi bisnis dengan organisasi sektor 

publik pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk membangun keunggulan 

organisasi melalui perbaikan proses internal organisasi secara 

berkelanjutan. Beberapa tujuan strategik pada proses internal akan 

berdampak pada kepuasan pelanggan, misalnya peningkatan proses 

keuangan, perbaikan siklus layanan, peningkatan kapasitas infrastruktur, 

pemutakhiran teknologi, dan pengintegrasikan proses pelayanan 

pelanggan. 

Tolok ukur dalam prespektif ini bermaksud untuk mnegetahui: 
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a). Proses Operasional Proses membuat dan menyampaikan produk dan 

jasa. Pengukuran kinerja terkait dalam proses operasi adalah waktu, 

kualitas, dan biaya. Cara ini membandingkan waktu pengelohan 

dengan jangka waktu penyelesaian.  

b). Proses Inovasi Bagian terpenting dalam keseluruhan proses produksi 

yang bertujuan untuk mengindentifikasi keinginan pelanggan, dan 

melakukan proses perancangan produk yang sesuai dengan keinginan 

pelanggan.  

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

        Kinerja ini bertujuan mendorong pembelajaran dan pertumbuhan 

organisasi. Tolok ukur dalam perspektif ini bermaksud untuk mengetahui 

tiga aspek sebagai berikut: 

a). Kapabilitas karyawan (SDM) dalam bekerja. 

b). Kapabilitas sistem informasi/SIM (information system capabilities). 

c). Sikap karyawan/SDM dalam motivasi (motivasi, pemberdayaan, 

kepuasan kerja, disiplin kerja, pelatihan, pengembangan karier, kinerja 

karyawan, kualitas kehidupan kerja (quality of work life).  

III.4. Unit of analysis 

Unit (satuan) analisis data penelitian ini adalah organisasi yaitu Perusahaan 

Umum (Perum) Damri Cabang Makassar. 

III.5. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang akan dikumpulkan berupa data primer 

dan data sekunder. 
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a. Data Primer: Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

narasumber dan informan yang mampu menjelaskan bagaimana 

pengelolaan BRT yang dilakukan oleh Perum Damri.  

b. Data Sekunder: Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini 

diperoleh melalui media perantara, baik orang lain maupun melalui koran, 

dokumen, jurnal, buku/e-book, atau internet. 

III.6. Informan Penelitian 

Infroman dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dimana 

informan tersebut dianggap sebagai pihak yang mengetahui dan memahami 

betul permasalahan dalam penelitian ini. 

Narasumber yang dimaksud ialah  

1. Manager Usaha Perum Damri Cabang Makassar. 

2. Manager Keuangan Perum Damri Cabang Makassar. 

3. Staff/karyawan Usaha Perum Damri Cabang Makassar.  

4. Masyarakat sebagai pengguna BRT Mamminasata. 

Guna memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data yang akan 

dilakukan yaitu melalui wawancara langsung kepada informan. 

III.7. Teknik Pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data  dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi (Pengamatan); Dalam penelitian ini, penulis mengamati, 

merekam, dan mencatat fenomena atau aktifitas yang sehubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. 
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b. Wawancara; Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 

orang yang mampu menjelaskan bagaimana pengelolaan BRT di Kota 

Makassar. 

c. Studi Dokumen; Teknik mengumpulkan data dan informasi melalui 

dokumen yang dianggap menunjang serta relevan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Dokumen tersebut berupa buku-buku, literatur, laporan 

penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti 

III.8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan 

yang sudah dilakukan, studi dokumen dan sebagainya sampai pada penarikan 

kesimpulan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa 

tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Sugioyono, 2007:88-99) 

yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.  

b. Penyajian data (data display)  

Penyajian data dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan 

bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap 

informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian 

penjelasan. Namun yang akan paling sering digunakan untuk penyajian 

data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. 
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c. Menarik Kesimpulan atau verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi yang mencari arti pola-pola 

penjelasan, alur sebab akibat, kongfigurasi yang mungkin dan proporsi. 

penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan 

verifikasiu tinjauan ulang dari catatan di lapangan sehingga data-data 

yang diperoleh kredibel atau teruji validitasnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

IV.1.1. Profil Kota Makassar 

Kota Mangkasara dari Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan 

kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822. (Bapedda 2017) 

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 

94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah 

Tingkat II Kota praja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya 

Makassar. (Bapedda 2017) 

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi 

Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 km2 

dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan 

Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 

Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan 

Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan. (Bapedda 2017)  

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama 

Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan 
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masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan 

dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku 

bisnis. (Bapedda 2017) 

Hingga Tahun 2015 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota 

Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota 

Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi 

juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat 

kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul 

jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara. (Bapedda 

2017) 

VI.1.1.1Karakteristik Wilayah Kota Makassar  

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi  

 Luas Wilayah Kota layak huni Makassar tercatat 175,77 km persegi, 

dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :  

 Sebelah Utara : Kabupaten Maros  

 Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar  

 Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros  

 Sebelah Barat : Selat Makassar  

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 

Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, 

Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan 

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan 

Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagianTimur terbagi atas Kecamatan 

Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan 
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Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan 

Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas 

masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah 

Kota Makassar sebagai berikut: 

   

Tabel IV.1 
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Wilayah Menurut Kecamatan di 

Kota Makassar Tahun 2015 

 

Kode Wil 

 

Kecamatan 

Luas Area 

(km²) 

Persentase Terhadap 

Luas Kota Makassar 

010 Mariso 1,82 1,04 

020 Mamajang 2,25 1,28 

030 Tamalate 20,21 11,50 

031 Rappocini 9,23 5,25 

040 Makassar 2,52 1,43 

050 Ujung Pandang 2,63 1,50 

060 Wajo 1,99 1,13 

070 Bontoala 2,10 1,19 

080 Ujung Tanah 5,94 2,51 

090 Tallo 5,83 3,32 

100 Panakukang 17,05 9,70 

101 Manggala 24,14 13,73 

110 Biringkanaya 48,22 27,43 

111 Tamalanrea 31,84 18,12 

112 Kepulauan Sangkarang 15.40 0,87 

7371 Kota Makaasar 17.577 100,00 

Sumber: (Bapedda 2017) 
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b. Letak dan Kondisi Geografis  

 Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 

terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat 

119°4‟29,038” – 119°32‟35,781” Bujur Timur dan 4°58‟30,052”-5°14‟0,146” 

Lintang Selatan dengan luasan 17.577 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh 

tujuh) hektar. Menurut Permendagri Nomor 56 tahun 2015 tentang Kode dan 

Data Wilayah Adminitrasi Pemerintahan, luas Kota Makassar tercantum 

199,26 km2. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut 

ini deskripsi wilayah tiap kecamatan yaitu: 

1. Kecamatan Biringkanaya  

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas diantara 

kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya 48,22 

km2 atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Kecamatan Biringkanaya 

merupakan Kecamatan yang mepunyai jumlah penduduk terbesar di Kota 

Makassar yakni 190.829 jiwa. Topografi wilayah kecamatan ini mulai dari 

dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-19 m di 

atas permukaan laut. Potensi sumberdaya alam yang ada di kecamatan 

ini antara lain di sektor pertanian dan perikanan. Berdasarkan data BPS 

(2013), di subsektor pertanian, luas lahan peruntukannya sebagai lahan 

sawah yakni 657 ha dan lahan tegalan 284 ha. Subsektor perikanan 

darat, luas lahan peruntukan sebagai tambak 479 ha dengan produksi 

149,80 ton. Secara umum, Pantai Kecamatan Biringkanaya sebagian 

besar merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta 
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merupakan pantai yang landai. Hanya sebagian kecil pantai ini tergolong 

cadas. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan 

relatif stabil dan tenang, namun cenderung maju ke arah laut akibat 

sedimentasi dari Sungai Mandai. Di samping itu juga tampak adanya 

gejala abrasi sepanjang sekitar 30 m di perkampungan nelayan 

Kelurahan Untia. (Bapedda 2017) 

2. Kecamatan Tamalanrea  

Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas kedua sesudah 

Kecamatan Biringkanaya, dengan luas 31,84 km2. Jumlah penduduk 

109.471 jiwa. Topografi wilayah kecamatan dimulai dari dataran rendah 

hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-22 m di atas 

permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sangat bervariasi 

mulai permukiman, perkantoran, pertokoan hingga gedung pendidikan. 

Salah satunya adalah Universitas sebagai universitas terbesar di 

Kawasan Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir 

Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai 

memiliki tambak. Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan tambak juga 

ditemukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan 

laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai yang berbatasan 

dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai 

di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta 

merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula pantai 

cadas di sebelah selatan Lantebung (Kelurahan ParangLoe). Dilihat dari 

segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan 

tenang, sekalipun juga tampak adanya gejala abrasi dalam skala kecil 

sepanjang sekitar 20 meter di Lantebung (Kelurahan Bira). Potensi 
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sumberdaya alam yang masih dapat ditemukan di kecamatan ini adalah 

tambak. Secara keseluruhan luas lahan tambak di Kecamatan 

Tamalanrea yaitu 588 ha, dengan produksi perikanan darat (tambak) 

yaitu 190,10 ton. (Bapedda 2017) 

3. Kecamatan Manggala  

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota 

Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. 

Luas wilayah sebesar 24,14 km2 atau sekitar 13,73% dari luas 

keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebanyak 

131.500 jiwa dan kepadatan penduduk 5.447 jiwa/km2. Topografi wilayah 

kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan 

elevasi 2-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk 

pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas 

dibandingkan kecamatan lain yakni 827 ha dan 411 ha dengan potensi 

produksi 4774,90 ton dan 1360,84 ton. Di sektor perikanan darat memiliki 

potensi yang kecil. Tahun 2008 produksinya hanya sekitar 59,10 ton atau 

senilai 1.156.200 rupiah. Meskipun di sub sektor perikanan kecil, namun 

di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan 

kecil dalam jumlah yang sangat besar. Untuk populasi ternak besar (sapi 

dan kerbau) 1352 ekor sedangkan untuk populasi ternak kecil (kambing) 

1.016 ekor. (Bapedda 2017) 

4. Kecamatan Tamalate  

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk 

terbesar kedua terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 10 

kelurahan, dengan jumlah penduduk yakni 186.921 jiwa atau 13,07% dari 

jumlah keseluruhan penduduk Kota Makassar. Luas wilayah kecamatan 
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ini 20,21 km2 sehingga kepadatan penduduk berkisar 9.249 jiwa/km2. 

Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah 

dengan elevasi ketinggian 1-6 meter di atas permukaan laut dan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Persentase penggunaan 

lahan pertanian terhadap luas wilayah kecamatan terdiri atas 27,07% 

lahan sawah dan 5,70% tegalan/kebun dengan produksi padi sebesar 

3936,32 ton dan tegalan/kebun sebesar 83,85 ton. Di sektor 

pertambangan, bahan galian C terutama pasir, batu dan sirtu terdapat di 

Kelurahan Mallengkeri. Kecamatan Tamalate mempunyai pantai 

terpanjang diantara kecamatan-kecamatan yang mempunyai pantai di 

Kota Makassar, yaitu sepanjang sekitar 10 km (panjang pantai Kota 

Makassar sekitar 35 km). Dengan panjang pantai 31,25% dari panjang 

pantai Kota Makassar, mampu menyumbangkan 2.696 ton di sektor 

perikanan laut dan armada kapal tangkap berjumlah 248 buah. Pada 

umumnya pantai di kecamatan ini bertipe pantai berpasir dengan lebar 

pantai sekitar 10-30 meter serta kelandaiannya 3%. Secara umum pantai 

ini dapat dikatakan relatif stabil sekalipun cenderung maju ke arah laut 

akibat sedimentasi pasir halus dari Sungai Jeneberang maupun dari arah 

selatan. Dengan kondisi pantai tersebut, maka sebagian besar pantai ini 

digunakan sebagai areal pariwisata pantai. (Bapedda 2017) 

5. Kecamatan Panakkukang  

Kecamatan Panakukang merupakan kecamatan yang terletak 

ditengah-tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan 

Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km2 atau sekitar 9,70% 

dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, jumlah penduduk sebanyak 

146.121 jiwa dengan kepadatan penduduk 8.570 jiwa/km2. Topografi 
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wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Potensi 

penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha 

dan potensi perikanan darat tidak ada. Penggunaan lahan di kecamatan 

ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman. Saat ini kondisi 

jalan utama di Kecamatan Panakkukang telah mengalami pelebaran jalan 

pada bahu jalan selebar 15-22 meter. (Bapedda 2017) 

6. Kecamatan Rappocini  

Jumlah penduduk di Kecamatan Rappocini sebanyak 160.499 jiwa 

dengan kepadatan penduduk 17.389 jiwa/km² Penggunaan lahan di 

kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan 

pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km2 atau sekitar 5,25% dari luas 

keseluruhan Kota Makassar. Topografi wilayahnya dataran rendah 

dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan 

di kecamatan ini dominan pemukiman. Persentase penggunaan lahan 

sebagai kawasan pemukiman sangat besar hampir 65% sedangkan 

penggunaan lahan di sektor pertanian sebagai lahan sawah hanya seluas 

20 ha (17 ha luas lahan panen).  

7. Kecamatan Ujung Tanah  

Kecamatan Ujung Tanah merupakan kecamatan yang memiliki 5 

pulau dengan potensi perikanan laut yang sangat besar yakni 6.709 ton. 

Luas wilayahnya 5,94 km2 atau 3,38% dari luas keseluruhan Kota 

Makassar, dengan jumlah penduduk 48.531 jiwa serta kepadatan 

penduduk 8.170 jiwa/km2. Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini 

terdiri atas dua kelompok, yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat 

nelayan termasuk masyarakat yang mendiami pulau-pulau di kecamatan 

ini. Selain potensi perikanan yang sangat besar, potensi pariwisata bawah 

air menjadi andalan di Kecamatan Ujung Tanah dengan 5 pulau yang 
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menyajikan keindahan bawah laut yang kaya akan keragaman hayatinya 

sebagai suatu poin menarik bagi para wisatawan. Di sisi lain guna 

menjaga kestabilan pantai di Kecamatan Ujung Tanah, sebagian besar 

sudah mengalami pengerasan dengan tembok yang berfungsi sebagai 

pelindung pantai. Hal ini mengingat pantai tersebut mempunyai nilai 

penting karena perairan pantainya dimanfaatkan untuk pangkalan 

pendaratan ikan (TPI Paotere), pelabuhan dan docking kapal TNI AL, 

Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari. Kecamatan ini 

berada pada wilayah pesisir bagian utara Kota Makassar. (Bapedda 

2017)  

8. Kecamatan Tallo  

Berdasarkan data BPS (2015), Kecamatan Tallo merupakan yang 

memiliki jumlah kelurahan terbanyak (15 kelurahan), dengan luas 

wilayahnya 5,83 km2 atau 3,32% dari luas keseluruhan wilayah Kota 

Makassar. Jumlah penduduk merupakan kecamatan yang mempunyai 

jumlah penduduk terbesar kelima dengan 137.997 jiwa serta ngan 

kepadatan penduduk sebanyak 23.670 jiwa/km². Topografi wilayahnya 

merupakan dataran rendah dengan elevasi 1- 3 m di atas permukaan 

laut. Potensi penggunaan lahan yang dimiliki terdiri dari sektor pertanian 

yakni hanya 25 ha (lahan sawah dan tegalan/kebun) dan sektor perikanan 

darat (tambak) 293 ha. Total produksi pertanian tahun 2008 sebesar 

49,15 ton sedangkan di subsektor perikanan 2.585,90 ton. Potensi 

bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena kecamatan ini 

merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan 

Sungai Tallo ke pemukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan 

pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagi akibat limbah buangan 

industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. Pantai 
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Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan 

bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini 

merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrove-nya sangat minim 

serta merupakan pantai yang landai. Pada bagian barat pantai kecamatan 

ini sudah ada kegiatan reklamasi pantai sekitar sepanjang 200 m sebagai 

lahan kegiatan industri pengolahan kayu. Dilihat dari segi stabilitas pantai, 

maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun 

cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat 

sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka 

pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal 

dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling 

barat Kelurahan Tallo. (Bapedda 2017) 

9. Kecamatan Mamajang  

Luas wilayah Kecamatan Mamajang adalah 2,25 km2 atau 1,28% luas 

keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebanyak 

60.537 jiwa dan kepadatan penduduk 26.905 jiwa/km2. Topografi wilayah 

yang merupakan dataran rendah dengan elevasi 1-5 m di atas 

permukaan laut yang memungkinkan pengembangan lahan kecamatan 

sebagai kawasan pemukiman. Kecamatan Mamajang merupakan salah 

satu kecamatan yang memiliki laju infiltrasi tinggi sehingga potensi 

ancaman banjir sangat kecil. (Bapedda 2017) 

10. Kecamatan Ujung Pandang  

Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang dijadikan 

sebagai tempat area publik karena adanya Pantai Losari yang menjadi 

ikon Kota Makassar. Luas wilayahnya 2,63 km2 atau 1,50% dari luas 

keseluruhan wilayah Kota Makassar. Kecamatan Ujung Pandang memiliki 

jumlah penduduk terendah yakni 28.053 jiwa (2,28%) dengan kepadatan 
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penduduk berkisar 10.667 jiwa/km2. Ancaman terhadap bahaya abrasi 

sangatlah besar sehingga diperlukan bangunan pemecah ombak di 

depan pantai. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Ujung Pandang 

umumnya juga sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang 

pantai, khususnya pada Daerah Rekreasi Pantai Losari dan sekitarnya. 

Hanya sebagian lokasi di sebelah utara pantai kecamatan ini merupakan 

komplek perhotelan (Pantai Gerbang Makassar Hotel dan Makassar 

Golden Hotel) serta dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa ke Pulau 

Lae-lae, Pulau Kayangan dan pulau-pulau lainnya di wilayah Kota 

Makassar. Selain itu, Kecamatan Ujung Pandang juga berpotensi 

terhadap pencemaran air laut dan air tanah karena penggunaan lahan 

yang lebih diarahkan pada pembangunan hotel. Selain itu juga restoran 

merupakan usaha paling besar memberikan kontribusi terhadap 

pencemaran air di kecamatan ini. (Bapedda 2017) 

11. Kecamatan Makassar  

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat 

kepadatan terbesar yakni 33.339 jiwa/km2, jumlah penduduk 84.014 jiwa 

dengan luas wilayah 2,52 km2 atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah 

Kota Makassar. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih 

diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan dan perkantoran. 

Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber 

daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan (tambak). 

(Bapedda 2017)  

12. Kecamatan Bontoala  

Luas wilayah Kecamatan Bontoala adalah 2,10 km2 atau 1,19% dari 

keseluruhan luas Kota Makassar yang terdiri atas 12 kelurahan. 

Kecamatan Bontoala termasuk dalam kategori kecamatan terpadat 
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(urutan ke-4) yakni 26.637 jiwa/km2 dan jumlah penduduk 55.937 jiwa. 

Topografi di kecamatan ini dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas 

permukaan laut, sebagian daerah di kecamatan ini berpotensi banjir 

utamanya daerah yang dialiri anak Sungai Tallo. Penggunaan lahan di 

kecamatan ini lebih diperuntukkan sebagai pemukiman, sehingga 

kecamatan ini tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor 

pertanian maupun perikanan. (Bapedda 2017)  

13. Kecamatan Wajo  

Salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan 

wilayah pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta 

(Pelabuhan Umum dan Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km atau 

1,13% dari luas keseluruhan wilayah Kota. Jumlah penduduk di 

Kecamatan Wajo 30.505 jiwa dengan kepadatan 15.329 jiwa/km2. Secara 

topografi, kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan 

elevasi 1-4 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi terjadi abrasi. 

Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Wajo umumnya sudah mengalami 

pengerasan dengan tembok pematang sebagai pelindung pantai. 

(Bapedda 2017) 

14. Kecamatan Mariso  

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah 

yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar 

atau sekitar 1,82km2, Jumlah penduduk di Kecamatan Mariso sebanyak 

58.327 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 32.048 

jiwa/km2. Potensi sumber daya alam di Kecamatan ini yaitu subsektor 

perikanan laut. Kecamatan mampu menghasilkan 1.227 ton hasil laut 

atau 3.767.509 rupiah. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian 

besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. 
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Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini berupa abrasi pantai. Oleh 

karena itu pantai di Kecamatan Mariso pada umumnya sudah mengalami 

pengerasan dengan tembok pematang pantai, karena sebagian besar 

pantai di kecamatan ini merupakan daerah pangkalan pendaratan ikan 

(TPI Rajawali) dan permukiman pantai. (Bapedda 2017) 

15. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang  

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan pemekaran dari 

Kecamatan Ujung Tanah. Luas wilayah Kecamatan Kepulauan 

Sangkarrang sebesar 1,54 km2 atau sekitar 0,87% dari luas wilayah kota. 

Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini yaitu masyarakat nelayan 

yang mendiami 11 pulau di kecamatan ini. Selain potensi perikanan yang 

sangat besar, potensi pariwisata bawah air dapat menjadi andalan di 

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan 5 pulau yang menyajikan 

keindahan bawah laut yang kaya akan keragaman hayatinya sebagai 

suatu poin menarik bagi para wisatawan.(Bapedda 2017) 

IV.1.2. Profil Perusaham Umum (Perum) DAMRI 

Perum DAMRI merupakan perpanjangan sejarah warisan dari perusahaan 

angkutan semasa pendudukan Jepang di Indonesia pada kurun tahun sekitar 

1943, yaitu dari semulanya bernama Jawa Unyu Zigyosha-sebuah perusahaan 

angkutan barang dengan truk dan cikar dipulau jawa serta Zidosha Sokyoku 

adalah sebuah perusahaan angkutan penumpang bus. 

Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 

Agustus 1945 kedua perusahaan angkutan tersebut direbut paksa oleh para 

pejuang Indonesia dan diserahterimakan kepada Pemerintah Republik Indonesia 

yang kemudian mengelolanya dibawah fungsi Depertemen Perhubungan. Oleh 

pemerintah Republik Indonesia, kedua perusahaan angkutan warisan jepang 
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tersebut diubah namanya menjadi "Djawatan Pengangkutan Untuk Angkutan 

Barang" dan "Djawatan Angkutan Darat Untuk Angkutan Penumpang". Pada 

tanggal 25 November 1946, berdasarkan maklumat Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 01/DM/46, kedua perusahaan tersebut disatukan dan 

diberi nama "Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia" atau disingkat 

DAMRI. 

Berdasarkan maklumat tersebut maka fungsi utama DAMRI adalah 

menyelenggarakan angkutan darat bagi kepentingan masyarakat dengan 

menggunakan truk, bus serta jenis angkutan motor lainnya. Berdasarkan 

peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1984, sebagaimana 

telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :31 

Tahun 2002 status DAMRI diubah menjadi Perusahaan Umum DAMRI dengan 

lapangan usaha berupa angkutan bus kota, angkutan perintis, angkutan antar 

wilayah, angkutan wisata serta jenis angkutan lainnya yang dimungkinkan oleh 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Gambar IV.1 
Logo DAMRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: (Damri n.d.)) 
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Logo DAMRI resmi ditetapkan pada tahun 1963. Sebelumnya selama awal 

berdirinya Djawatan Angkutan Motor RI sampai perubahan status menjadi 

perusahaan negara tidak menggunakan Logo. Pada akhirnya terciptalah logo 

yang dimaksudkan, dengan argumentasi bahwa bus yang digunakan sarana 

angkutan diatas jalan raya mengangkut penumpang mempunyai dua roda depan 

yang dapat di arahkan sesuai dengan arah yang dituju, mempunyai alat kemudi 

dan mesin bersinergi mengatur jalannya bus yang didalam hal ini dimaksudkan 

adalah bus DAMRI sebagai perusahaan. Selanjutnya kalau suku kata D, A, M, R 

dan I. Mesin digambarkan sebagai sayap kanan dan kiri yang masing-masing 

berlapis dua dan tiap-tiap lapis mempunyai 4 dan 6 lembar bulu, yang berfungsi 

sebagai penggerak bus DAMRI untuk mencapai tujuan, yakni sejahtera adil dan 

makmur.  

Sejahtera adil dan makmur digambarkan dengan kapas yang berbunga 

sebanyak 8 bunga dan pada tangkai padi mempunyai 17 biji padi. Satu tangkai 

bunga kapas dan satu tangkai padi membentuk dengan angka 11. Satu tangkai 

kapas dan satu tangkai padi digambarkan sebagai angka 8 dan 17, menunujkan 

arti tanggal 17 agustus dimana pada tahun 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan 

indonesia dan setahun kemudian tanggal 25 Nopember 1946 DAMRI lahir, masih 

dalam suasana perang phisik kemerdekaan. 

1. Analisa Data  

 Dua Ban = Angka "2" 

  DAMRI = Lima Huruf = 5  

 Kapas = 8 Tangkai = 1  

 Padi = 17 Biji = 1  

 Sayap Kanan = 4.6 Lembar = 46  

 Sayap Kiri = 4.6 Lembar = 46  
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2. Analisa Angka  

 No. 1 dan No.2 = "2" + "5" =25  

 No. 3 Kapas dan No.3 Padi = "1"+"1" = 11  

 No. 4 Kiri dan No.4 Kanan = "4.6"+"4.6" = 46  

3. Kesimpulan  

 A - B - C = 25 - 11 - 46  

 25 - 11 - 46 = Tanggal Lahir Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik 

Indonesia disingkat DAMRI  

4. Dua Ban  

 Jumlah ban depan kendaraan roda empat sebanyak 2 (dua) buah 

dan dapat digerakkan alat kemudi sesuai arah tujuan yang 

dikehendaki pengemudi. Dan dua ban berkonotasi karyawan dan alat 

kemudi adalah managemen yang mengelola perusahaan.  

  Huruf DAMRI adalah perusahaan yang dikelola oleh manajemen 

yang bekerja sama, sama-sama bekerja dalam suasana 

kebersamaan dengan para karyawan.  

 Sayap berkonotasi sebagai mesin penggerak yang menentukan maju 

mundurnya perusahaan.  

 Kapas dan Padi adalah lambang dari pada kesejahteraan sosial dan 

ini merupakan tujuan perusahaan.  

 Kapas bertangkai 8, Padi berisi 17 biji, ini menggambarkan bahwa 

DAMRI lahir dalam suasana Revolusi Kemerdekaan.  

5. Filosofi DAMRI  

D = Damai dan sejahtera merupakan dasar pelayanan perusahaan  

A = Aman, Nyaman dan selamat mengantar pelanggan sampai tujuan  
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M = Maju berkembang bersama pelanggan  

R = Rasa memiliki menjadi motifasi bagi karyawan  

I = Iman dan Taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa selalu di amalkan  

 Untuk mencapai tujuan Perusahaan, setiap insan DAMRI memiliki 

sikap bekerja keras, jujur (terbuka) dan pantang menyerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempertahankan 

kemandirian perusahaan dengan menciptakan suasana damai melalui 

kerjasama, sama-sama bekerja dalam suasana kebersamaan, serta 

dapat memberikan rasa aman dengan menjaga lingkungan kerja yang 

menyenangkan dan perilaku ramah dilandasi kekuatan iman dan taqwa. 

6. Budaya Perusahaan  

Budaya kerja di Perusahaan yang memberikan semangat berkarya 

seluruh karyawan DAMRI untuk bekerja sama, sama sama bekerja, 

dalam suasana kebersamaan adalah:  

D = Damai.  

A = Aman.  

M = Menyenangkan  

R = Ramah, dilandasi dengan  

I = keImanan.  

7. 7(Tujuh) Karakteristik Insan Damri 

a. Jujur  

Keselarasan antara pemikiran, perkataan dan perbuatan; menghindari 

benturan kepentingan, menjunjung tinggi kepercayaan danintegritas, 

mengakui kesalahan serta menyampaikan segala sesuatu sesuai 

dengan fakta.  

HARUS: Tulus, Ikhlas, terus terang, transparan, tidak menerima suap, 

konsisten  
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JANGAN: Pamrih, pembohong, koruptor, berpura-pura, berkhianat, 

manipulasi 

b. Tanggung Jawab  

Menerima amanah dan menjalankan tugas serta kewajiban yang 

diberikan, menuntaskan pekerjaan hingga hasil yang ditentukan  

HARUS: Memenuhi janji, menjaga amanah, efesien, profesional, 

sungguh-sungguh.  

JANGAN: Ceroboh, malas, berdalih, lalai, saling menyalahkan, 

menelantarkan.  

c.  Visioner  

Memiliki keyakinan dalam mewujudkan rencana serta cita-cita, 

ingin selalu menyempurnakan dan menjadi terbaik. 

HARUS: Membuat Rencana, kreatif, inovatif, percaya diri, membina 

kader.  

JANGAN: Pesimis, ragu-ragu, tidak mau mengambil resiko, 

konvensional, reaktif, cepat puas. 

d. Disiplin  

Konsisten terhadap rencana yang telah dibuat dan menjalankan 

sesuai dengan ketentuan, tidak berhenti berupaya hingga mencapai 

hasil yang diinginkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.  

HARUS: Menjalankan prosedur, tepat waktu, presisten, pantang 

menyerah, patuh, fokus  

JANGAN: Menunda, plinplan, melanggar aturan, semaunya, tergesa-

gesa, memberontak. 

e. Kerjasama  
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Mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan 

bersama, saling mendukung menyelesaikan tugas bersama sesuai 

dengan tanggung jawabyang telah disepakati. 

 HARUS: Saling membantu, sinergi, kalaborasi, delegasi, berbagi 

tugas, saling mendukung. 

JANGAN: Pendendam, individualis, arogan, curiga, meremehkan, 

menghasut  

f. Adil  

Bersikap dan mengambil keputusan secara profesional, 

mengapresiasi dan menghukum sesuai dengan ketentuan  

HARUS: Objektif, professional seimbang, menjalankan aturan, sportif, 

mengakui kesalahan.  

JANGAN: Curang, berlebihan, konflik kepentingan, fanatik, 

membiarkan kesalahan, tidak menghargai prestasi  

g. Peduli  

Memahami kondisi pihak lain dan ikut merasakan kesulitan yang 

dihadapi, berinisiatif membantu dan menyelesaikan masalah atau 

pekerjaan  

HARUS: Saling berbagi, berkontribusi, proaktif, peka, empati dan 

santun. 

JANGAN: Egois, pelit, selalu merasa benar, boros, pasif, merusak. 

IV.1.2.1. Visi dan Misi  

1. Visi 

Menjadi perusahaan transportasi kelas duniayang handal, berkinerja 

unggul dan berkelanjutan. 
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2. Misi  

a. Meyediakan alat produksi yang handal, modern dan berbasis 

teknologi mutakhir untuk mendukung konektivitas transportasi. 

b. Memberikan pelayanan yang berkualitas prima, berkeselamatandan 

beriorentasi kepada pelanggan. 

c. Mengembangkan human capital yang profesional dan inovatif untuk 

mengoptimalkan profit guna meningkatkan nilai tambah kepada 

stakeholder. 

d. Menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 

e. Mengembangkan diversifikasi usaha guna mendukung core bisnis 

perusahaan. 

IV.1.2.2 Struktur Kepegawaian Perum Damri cabang Kota Makassar  

Penentuan struktur Organisasi di dalam suatu Perusahaan adalah sangat 

penting, Struktur Organisasi akan nampak jelas dan tegas apabila digambarkan 

dalam bagan organisasi. 

Jadi dengan struktur organisasi akan menjadi jelas, letak tanggung jawab 

dari masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi pada Perum Damri 

cabang Kota Makassar adalah sebagai berikut:  

1. Kepemimpinan tertinggi di Perum Damri cabang Kota Makassar terletak 

pada General Manager, GM Perum Damri cabang Kota Makassar yaitu, 

M. Ilyas Harianto. 

2. Dibawah General Manager ada Manager Usaha yaitu Misran Hakim, 

Manager Keuangan dan SDM yaitu Mamsyur Usman, dan Manager 

Teknik yaitu Hermanto.  

a. Manager Usaha membawahi, 4 orang bagian pool, 6 orang staff 

usaha, 20 orang pengawas angkutan, dan 66 orang crew atau 

pengemudi.  
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b.  Manager Keuangan dan SDM membawahi, 2 orang personalia, 5 

orang staff keuangan, dan 8 orang staff tata usaha.  

c. Manager Operasional membawahi, 6 orang staff tenik, 3 orang staff 

gudang, dan 11 orang mekanik.  

Gambar IV2 
Struktur Organisasi Perum Damri Cab. Makassar 

 

 (Sumber: (Damri n.d.)) 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

pada bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

kinerja Perum Damri Cab Makassar dalam pengelolaan BRT di kota makassar 

dengan menggunakan metode Balance Scorecard dengan beberapa perspektif 

yaitu perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal 

dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

V.1.Hasil Penelitian  

V.1.1. Perspektif Pelanggan  

Analisis perspektif pelanggan bertujuan untuk menganalisis seberapa baik 

hubungan yang dimiliki perusahaan dengan pelanggannya, kepuasan pelanggan 

merupakan gambaran seberapa jauh penumpang puas dengan pelayanan yang 

di berikan oleh Perum Damri Cabang Makassar selaku pengelola BRT. Dalam 

menilai kinerja Perum Damri Cabang Makassar melalui perspektif pelanggan 

terdapat dua hal yang digunakan yaitu: 

a. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara presepsi atau 

kesannya terhadap kinerja atau pelayanan yang di berikan.  

Salah satu penumpang dari Bandara ibu Yustati, mengatakan: 

“sebenarnya menggunakan BRT itu hemat, apalagi jika dari Bandara 

hanya membayar 27 ribu saja, dibandingkan dengan menggunakan 

grab/gojek itu biayanya yang terlalu mahal, dan waktu menunggu di 

bandara tidak terlalu lama sekitar 10-15 menit bus sudah datang, saya 

juga merasa nyaman di dalam bus karena tidak panas, serta tidak 

desak-desakan dengan penumpang lainnya. Kebersihan BRT juga 

terjaga, meskipun AC-nya yang tidak terlalu dingin.” 

(wawancara, 23 Januari 2020) 
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Selain itu ungkap penumpang yang dari Daya Bapak Ahmadi 

mengatakan: 

“kekurangan BRT itu lama menunggu di Halte, menuju ke halte itu cukup 

jauh.Di halte juga tidak ada jadwal kedatangan dan keberangkatan Bis, 

jadi biasa menunggu 20-30 menit di halte baru datang bus, itu yang buat 

masyarakat malas naik dan harga naik sama juga dengan pete-pete.” 

(wawancara 23 Januari 2020) 

 

Kemudian ditambahkan dari Ibu Yustati 

 

“untuk masalah keramahan petugas yang ada di bandara dalam 

melayani sudah baik dan ramah. Saya sering menggunakan bus dari 

bandara, kadang saya mendapatkan pengemudi/supir yang 

mengemudikan bus dengan terlalu cepat yang kadang membahayakan 

kendaraan lain yang ada disampingnya, apalagi bus memiliki body yang 

besar.” 

(wawancara 23 Januari 2020) 

 

Tambah Bapak Ahmadi, mengatakan: 

 

“untuk masalah kenyamanan di halte BRT itu masih sangat kurang 

nyaman, karena di halte belum lengkapnya sarana dan prasarana yang 

dapat membuat masyarakat nyaman menunggu Bus datang, coba di 

halte tersedia Tv yang dapat menghibur masyarakat yang sembari 

menunggu kedatangan bus, selain itu titik halte juga sangat jauh. 

Sehingga kadang membuat masyarakat malas untuk pergi ke halte 

untuk menunggu bus.” 

(wawancara 23 Januari 2020) 

 

  

b. Retensi Pelanggan 

Retensi adalah salah satu jumlah termijin dengan bentuk atau yang 

belum bayarkan dari sebuah konntrak dari sebuah kontrak untuk pemenuhan 

kondisi yang telah disepakati. Retensi pelanggan merupakan usaha 

perusahaan untuk mempertahankan pelanggan sebagai konsumen 

tetap.Kemampuan untuk mempertahankan penumpang merupakan bentuk 

keberhasilan dalam mengukur kinerja sebuah perusahaan.Oleh karena itu, di 

lihat dari retensi penumpang yang menggunakan layanan publik atau BRT. 
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Bapak Misran Hakim menjelaskan: 

“minat masyarakat untuk menggunakan BRT masih kurang, beda diawal 

pengoperasian BRT banyak masyarakat yang menggunakan BRT, 

mungkin karena masih penasaraan dan ingin mencoba-coba. Namun 

setelah beberapa tahun pengoperasian BRT minat masyarakat sudah 

mulai menurun.Dikarenakan  masyarakat masih banyak yang gengsi 

mengggunakan transportasi massal, serta masyarakat yang malas pergi 

ke halte untuk menunggu BRT, beda jika menggunakan ojol dimana dari 

pintu ke pintu (door to door). 

(wawancara 24 Januari 2020). 

 

Kemudian ditambahkan oleh Bapak NicholasT : 

”penumpang itu banyak pada awal pengoperasian BRT pada tahun 

2014 sampai tahun 2016, dimana penumpang biasa mencapai 1000 

penumpang perhari. Tapi setelah adanya ojek online (Ojol) masyarakat 

sudah jarang menggunakan BRT”. 

(wawancara 27 Januari 2020). 

 

Tabel V.2 
Data Jumlah Penumpang BRT 2015-2019 

Tabel V. 1 
Target Penumpang Pengoperasian BRT setiap Tahun 

2015 2016  2017 2018 2019 

1.648 290.000  269.000 423.000 158.500 

Sumber: Perum Damri Cabang Makassar 

 

NO BULAN  2015 2016 2017 2018 2019 

1 JANUARI          38,842      47,374      9,006         553  

2 FEBRUARI          30,797      36,554      7,676      1,158  

3 MARET          33,497      42,672      6,609         882  

4 APRIL          30,836      36,558      5,466         824  

5 MEI          39,035      25,316      3,302      1,459  

6 JUNI        183         33,771      18,604      2,304           70  

7 JULI     3,276         35,331      19,639      1,332           54  

8 AGUSTUS     2,609         26,780        8,363         977           82  

9 SEPTEMBER     5,080         21,044        9,811      1,307         367  

10 OKTOBER     8,802         24,845        6,749      1,818         579  

11 NOVEMBER   18,433         28,415        5,355      1,503         739  

12 DESEMBER   40,343         57,419      11,397  1,221        205  

JUMLAH   78,726       400,612    268,392    42,521      6,972  

Sumber: Perum Damri Cabang Makassar 
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perum Damri Cabang Makassar 

dalam mempertahankan pelanggan/penumpang dikategorikan masih kurang 

baik. Dimana setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah penumpang dalam 

menggunakan BRT dan pada tahun 2018-2019 penumpang tidak mencapai 

target yang telah ditetapkan. 

V.1.2 Perspektif Keuangan 

Sebagai Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayanan jasa. 

Kegiatan komersial merupakan kegiatan operasional yang diarahkan untuk 

memperoleh laba/keuntungan dengan tidak menyampingkan pelayanan. 

Untuk mengukur kinerja Perum Damri Cabang Makassar dari perspektif 

keuangan, dilakukan wawancara dengan Manager Keuangan dan Manager 

Usaha untuk mengetahui sejauh mana biaya operasional dan pendapatan 

selama pengoperasian BRT 

 

Seperti yang dijelaskan Bapak Mansyur Usman, mengatakan: 

“untuk biaya operasional BRT itu sendiri tidak ada anggaran dari 

pemerintah, cuman perusahaan yang meberikan anggaran untuk biaya 

operasional BRT, dimana setiap aramada/unit biayanya itu 300 ribu untuk 

sekali jalan atau setiap rate. Anggaran tersebut sudah ditentukan 

berdasarkan setiap kilometer atau jarak tempuh yang dilalui BRT.” 

(Wawancara 28 Januari 2020). 

 

 Kemudian ditambahkan oleh Bapak Misran Hakim, mengatakan: 

“untuk pendapatan BRT perhari sangat sedikit yaitu 30-100 ribu perhari, 

ini sangat jauh dengan ekspetasi dimana target untuk pendapatan setiap 

armada di targetkan sekitar 400-600 ribu perhari dan setiap tahun 

bukannya perusahaan mendapatkan laba tetapi mengalami kerugian 

yang cukup besar, kerugian yang dialami mencapai 3 Milyar pertahun”. 

(Wawancara 24 Januari 2020) 
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Tabel V. 3 
Data Jumlah Biaya Operasional  Pengoperasi BRT Tahun 2018-2019 

Tabel V.4 
Target Pendapatan Pengoperasian BRT 

2015 2016 2017 2018 2019 

7.976.942.000 1.595.000.00 7.220.78.000 
5.335.162.00

0 
5.872.103.00

0 

 Sumber: Perum Damri Cabang Makassar  
   

 

Tabel V.5 
Data Jumlah Pendapatan Pengoperasi BRT Tahun 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

          
354,267,000  

   
1,802,754,000  

   
1,207,764,000  

       
185,850,000  

     
31,374,000.00  

 Sumber: Perum Damri Cabang Makassar  
  

Dari hasil penelitian menujukkan kinerja Perum Damri Cabang Makassar 

pada perspektif keuangan masih kurang baik 

V.1.3. Pespektif Proses Bisnis Internal 

Analisis kinerjadari  perspektif proses bisnis internal pada Perum Damri 

Cabang Makassar bertujuan untuk mengetahui proses bisnis yang dilakukan 

perusahaan selama ini, apakah sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan 

karena proses bisnis berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan dan juga 

akan mendatangkan nilai bagi perusahaan.  

Dalam menilai kinerja Perum Damri Cabang Makassar melalui perspektif 

proses bisnis internal terdapat dua hal yang digunakan untuk menganalisis 

  2018 2019 
   7.267.587.919 2.658.338.845,37 
           Sumber: Perum Damri Cabang Makassar  
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tingkat keberhasilan dari Perum Damri Cabang Makassar tolok ukur yang 

digunakan, sebagai berikut: 

 

a. Proses Operasional 

Proses operasional ini merupakan sejauh mana pengoperasian 

yang di lakukan Perum Damri Cabang Makassar selama mengelola BRT. 

Apakah sesuai dengan jangka waktu penyelesaian serta apa saja yang 

menjadi hambatan atau kendala dalam pengoperasian BRT.  

Seperti yang dikatakan Bapak Misran Hakim: 

“salah satu Hambatan dalam pengelolaan BRT itu ialah tidak adanya 

subsidi dari pemerintah sehingga saat ini Perum Damri hanya 

menjalankan hanya 1 Koridor yaitu Koridor I, selain itu belum adanya 

akses jalan yang memenuhi seperti separator/pemisah jalan sehingga 

BRT bercampur dengan kendaraan lainnya.serta biaya Operasional yang 

tidakmencukupi” 

 (Wawacara 24 januari 2020) 

Kemudian di tambahkan oleh Bapak Nicholas T, mengatakan bahwa: 

 

“salah satu kendala yang dialami juga Perum Damri dalam pengelolaan 

BRT saat ini adanya perbaikan jalan di Pettaranidi  mana tidak ada 

jalanan alternatif yang dapat di lalu oleh BRT”. 

(Wawancara 27 Januari 2020) 

 

Bapak Misran Hakim, menambahkan:  

 

“karena BRT saat ini vakum atau sementara tidak beroperasi, maka 

armada/bus BRT dialih fungsikan digunakan sebagai Bus AKDP dan Bus 

AKAP”. 

(Wawancara 24 Januari 2020). 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Perum Damri 

Cabang Makassar mengalami hambatan selama melalukan pengoperasian 

BRT. Pada awal desember 2019 BRT hanya beroperasi 1 koridor yaitu 

koridor I dari Airport/bandara dengan jumlah lima armada.           
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b. Proses Inovasi  

Pada tahap ini perusahaan atau organisasi “menemukan” gambar 

“nilai” baru yang di inginkan oleh konsumen.Terutama meningkatkan 

kuliatas pelayanan kepada penumpang penggunan BRT. 

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Misran Hakim: 

“selama pengoperasian BRT Perum Damri Cabang Makassar sudah 

membuka dan mencoba beberapa koridor, seperi pada koridor IV di buka 

hanya 3 (tiga)bulan dan koridor VII di karena kurangnya 

peminat/penumpang, sedangkan biaya di keluarkan sangat banyak.” 

(Wawancara 24 Januari 2020). 

 

Kemudian di tambahkan lagi oleh bapak Nicholas T, mengatakan: 

 

“usaha yang dilakukan ke depannya ialah mengadakan BRT dalam 

ukuran medium, karena ukuran BRT saat ini ukuran yang besar, apalagi 

jalanan di Makassar itu teralu kecil dan padat dengan kendaraan”  

(Wawancara 27 Januari 2020). 

 

Dari hasil wawancara tersebut Perum Damri Cabang Makassar telah 

berupaya meningkatkan pelayanan kepada penumpang, sedangkan untuk 

inovasi kedepannya itu ialah akan memperbaruhi armada/bus BRT dengan 

ukuran yang medium. 

V.1.4.Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Dalam menilai kinerja Perum Damri Cabang Makassar menggunakan 

perspektf pembelajaran pertumbuhan dengan menggunakan tolok ukur sebagai: 

a. Kapabilitas pegawai dalam bekerja          

Kapabilitas pegawai  merupakan suatu kapasitas individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan untuk menunjang 

kinerja perusahaan terkhusus bagi Perum Damri Cabang Makassar  

Seperti yang dikatakan Bapak Mansyur Usman: 

“karyawan di Perum Damri Cabang Makassar sudah memiliki 

kemampuan dalam bekerja yang tekun dan ulet serta mereka dapat 

mengerjakan pekerjaan pada tepat waktu serta dapat diandalkan karena 
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dapat mengerjakan pekerjaan meskipun bukan dari bidang atau devisi 

mereka. Bagi pegawai yang berprestasi kan diberikan reward berupa 

Pin Penghargaan maupun cindera mata”. 

(Wawancara 28 Januari 2020) 

 

b. Kapabilitas Sistem Informasi (SIM) 

Peranan SIM dalam perusahaan sangatlah penting terutama  

untuk menciptakan perusahaan yang unggul yang dapat bersaing 

dengan perusahaan yang lain  serta dapat memberikan kepuasan 

pelayanan terhadap penumpang atau pelanggan diperlukan. Demikian 

juga dilakukan oleh Perum Damri Cabang Makassar sudah memilki 

Programmer untuk pengelolaan data perusahaan. 

Seperti yang dijelaskan Bapak Mansyur Usman: 

“saat ini sistem informasi yang ada di Perum Damri itu adanya sistem 

administrasi tehknik (SIMA), sistem informasi akutansi online. Selain itu 

ada juga E-ticketing untuk mempermudah pelayanan kepada 

masyarakat.” 

(Wawancara 28 Januari 2020). 

 

c. Sikap Karyawan/SDMdalam dalam motivasi 

Dalam proses pengembangan pada karyawan Perum Damri 

Cabang Makassar melakukan beberapa kegiatan, yaitu: 

 Pelatihan/diklat 

Pelatihan karyawan ditujukan bagi karyawan Perum Damri 

Cabang Makassar dengan mengikuti pelatihan/training baik yang 

dilakukan di  kantor pusat/luar kota atau mendatangkan pelatih 

dari luar kota. 

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Mansyur Usman: 

“setiap tahun dilakukan diklat pendidikan baik itu 

tekhnik,admistrasi maupun pengemudi. Untuk bagian teknis 

biasa mengikuti pelatihan selam 3 (tiga) kali dalam setahun”. 

(Wawancara 28 Januari 2020). 
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 Kedisiplinan Pegawai 

Bila para pegawai/karyawan memiliki disiplin kerja yang 

tinggi, mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja perusahaan/organisasi, terlebih khusus bagi Perum Damri 

Cabang Makassar. 

Seperti yang dijelaskan Bapak Mansyur Usman, 

mengatakan: 

“setiap karyawan sudah memiliki masing-masing pekerjaan dan 

mereka bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan 

mereka dengan tepat waktu. Bagi karyawan yang tidak displin 

akan mendapatkan surat peringatan dari perusahaan”. 

(Waancara 28 Januari 2020). 
 

Tabel V. 6 
Jumlah Pegawai Perum Damri Cabang Makassar 2014-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegawai  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pengemudi 46 65 59 59 61 60 

Kondektur 0 0 0 0 0 4 

Petugas PPA 17 20 16 29 19 19 

Mekanik 17 16 15 17 13 11 

Administrasi 46 43 53 33 33 31 

Total 126 144 143 138 126 125 

       Sumber: Perum Damri Cabang Makassar 
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V.2. Pembahasan 

V.2.1. Perspektif Pelanggan 

a. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara presepsi atau 

kesannya terhadap kinerja atau pelayanan yang di berikan.  

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan 

penumpang BRT, dapat diketahui kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan yang diberikan menunjukkan capaian kinerja masih kurang 

baik. Hal ini di sebabkan penumpang merasa tidak puas terhadap 

pelayanan yang diberikan. Salah satu penumpang merasa kecewa 

karena rentang waktu menunggu di halte cukup lama yang membuat 

banyak penumpang merasa jenuh untuk menunggu, sehingga menbuat 

mereka menggunakan transportasi umum lainya (pete-pete) ataupun 

memesan ojek online. itu Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya  

kejelasan mengenai jadwal kedatangan dan keberangkatan BRT yang 

tersedia di halte dan tidak adanya pegawai yang stand by di halte untuk 

memberikan layanan informasi kepada masyarakat.  Ini menggambarkan 

Perum Damri tidak mencari tahu kebutuhan seperti apa yang diinginkan 

oleh masyarakat selaku penumpang BRT. 

Masyarakat makassar sendiri itu belum nyaman menggunakan BRT 

dan Perum Damri juga belum bisa membuat nyaman masyarakat untuk 

menggunakan BRT terutama dalam mengenai kedatangan BRT. selain itu 

akses untuk menuju ke halte sangat jauh sehingga membuat masyarakat 

malas ke halte untuk menunggu BRT. tak hanya itu masyarakat juga 

merasa kurang nyaman di halte karena tidak adanya sarana dan 
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prasarana yang tersedia di halte, terutama mengenai jadwal kedatangan 

dan keberangkatan bus, selain itu tidak adanya hiburan di halte untuk 

membuat masyarkat tidak jenuh sembari menunggu kedatangan bus. 

Selain itu masyarakat meras tidak nyaman dengan cara berkendaran 

petugas/pengemudi bus dikarenakan pengemudi yang melaju kencang 

yang dat membahayakan pengendaraan lainnya.  

b. Retensi Pelanggan  

          Retensi pelanggan merupakan usaha perusahaan untuk 

mempertahankan pelanggan sebagai konsumen tetap. Kemampuan 

untuk mempertahankan penumpang merupakan bentuk keberhasilan 

dalam mengukur kinerja sebuah perusahaan. Oleh karena itu, di lihat dari 

retensi penumpang yang menggunakan layanan publik atau BRT. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Perum Damri Cabang 

Makassar dalam mempertahankan penumpang/pelanggan dikategorikan 

masih kurang baik. Hal ini dapat kita ketahui dari target penumpang 

setiap tahunnya, tahun 2015 target penumpang sebanyak 1.648 dan yang 

terealisasi/tercapai sebanyak 78.726 dan pada tahun 2016 target 

penumpang  sebanyak 290.00 dan yang tercapai sebanyak 400.612 ini 

menunjukkan angka kenaikan jumlah penumpang. Sedangkan pada 

tahun 2017-2019 penumpang tidak mencapai target yang telah 

dittetapkan. 2017 target penumpang sebanyak 269.00 sedangkan yang 

tercapai sebanyak 268,392, 2018 target penumpang sebanyak 423.000 

yang tercapai sebanyak 41.300, 2019 target penumpang sebanyak 

158.00 yang tercapai sebanyak 6,972.  

Dari hasil data tersebut ini menunjukkan bahwa selama 

mengoperasikan BRT Perum Damri Cabang Makassar tidak mampu 



 

82 
 

untuk menjaga agar penumpang mengalami peningkatan melainkan 

penurunan serta tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 

V.2.2. Perspektif Keuangan  

Perum Damri Sebagai Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang 

diarahkan untuk memperoleh laba/keuntungan dengan tidak menyampingkan 

pelayanan. 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk pengoperasian BRT itu tidak ada subsidi 

yang diberikan oleh pemerintah.Untuk membiayai BRT agar tetap beroperasi, 

selama ini perusahaan telah melakukan subsidi silang dari hasil pendapatan dari 

AKDP dan AKAP. Untuk hasil pendapatan BRT sendiri itu sangat sedikit sekitar 

Rp.30.000-100.000 setiap armada ini sangat jauh dari target yang sudah 

ditetapkan dimana ditargetkan sekitar Rp.400.000- Rp.600.000 setiap armada 

untuk setiap harinya.Sedangkan untuk beban biaya operasioanl BRT itu cukup 

besar daripada hasil pendapatan BRT, sehingga menyebabkan perusahaan 

mengalami kerugian selama melakukan pengoperasian BRT. Seperti yang 

dijelaksan oleh narasumber setiap tahunnya kerugiaan yang dialami oleh 

perusahaan itu mencapai 3 milyar, sedangkan perusahaan dituntut untuk 

mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya, oleh karena itu perusahaan 

sudah tidak mampu lagi mengoperasikan BRT dibeberapa koridor dan pada 

tahun 2020 hanya menjalankan 1 satu koridor yaitu dari koridor I dari Bandara 

Sultan Hasanuddin, penumpang dari bandara cukup banyak dibandingkan di 

koridor lainnya. Pihak perusahaan sangat berharap ada subsidi dari pemerintah 

agar BRT dapat beroperasi lagi seperti yang awal perencanaan. 

Salah satu penyebab Perum Dami Cabang Makassar tidak memperoleh laba 

dikarenakan kurang penumpang BRT. Dari data yang telah diperoleh Perum 
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Damri Cabang Makassar telah membuat target untuk pendapatan BRT 

pertahunnya. Pada tahun 2015 target pendapatan sebanyak 7.976.000.000 yang 

tercapai sebanyak 354.2667.000, tahun 2016 target pendapatan sebanyak 

1.595.000.000 yang tercapai sebanyak tahun 1.802.754.000, tahun 2017 target 

Pendapatan sebanyak 7.220.000.000, tahun 2018 target pendapatan sebanyak 

5.335.162.000 yang tercapai sebanyak 185.850.000 dan pada tahun 2019 target 

pendapatan sebanyak 5.872.103.000 yang tercapai sebanyak 31.374.000. 

Dari hasil data yang telah diperoleh tersebut ini menunjukkan bahwa selama 

ini Perum Damri Cabang Makassar selama mengoperasikan BRT mengalami 

kerugiaan yang besar, karena hanya pada tahun 2016 jumlah pendapatan yang 

dicapai melebihi target sedangkan pada tahun 2015,2017,2018,2019 jumlah 

pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

Perum Damri pada Persepektif Keuangan dapat dikatakan kurang baik selama 

melakukan pengoperasiam BRT di kota Makassar. 

V.2.3. Perspektif Proses Bisnis Internal  

a. Proses Operasional 

Proses operasional ini merupakan sejauh mana pengoperasian 

yang di lakukan Perum Damri Cabang Makassar selama mengelola BRT. 

Apakah sesuai dengan jangka waktu penyelesaian serta apa saja yang 

menjadi hambatan atau kendala dalam pengoperasian BRT.  

Berdasarkan hasil penelitian, awal perencanaan pengoperasian 

BRT akan dijalalankan 11 koridor, tetapi yang berjalan atau beroperasi 

hanya 7 koridor, dan pada awal bulan desember 2019 BRT hanya 
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berjalan 1 koridor dengan 5 Armada, penutupan koridor BRT ini 

disebabkan kurangnya penumpang untuk menggunakan BRT, untuk 

armada BRT yang tidak beroperasi lagi dialih fungsikan menjadi armada 

AKDP dan AKAP, perusahaan mengalih fungsikan bus BRT agar 

perusahaan tetap mendapatkan pendapatan bagi perusahaan.Kendala 

yang dialami Perum Damri juga dikarenakan ukuran BRT memiliki body 

cukup besar sedangkan jalanan di kota Makassar sangat sempit dan tidak 

ada separator atau pembatas jalan sehingga BRT bercampur dengan 

kendaraan umum lainnya sehingga BRT biasa mengalami kemacetan. 

Kendala yang terbesar dialami oleh perusahaan disebabkan minimnya 

atau kurangnya biaya untuk pengoperasian BRT sedangkan untuk biaya 

pengoperasian setiap armada cukup besar.Perusahaan juga dikalah 

saing dengan kemunculan ojol (ojek online) dimana masyarakat lebih 

mudah lagi untuk berpergian kemana saja karena layanan ojol lebih 

nyaman dan tidak memakan waktu yang lama karena mudah diakses 

dimanapun dan kapanpun. Untuk kedepannya Perum Damri 

akanmengoperasikan bis BRT dalam ukuran yang lebih kecil atau 

medium dari bis BRT yang telah beroperasi selama ini. 

b. Inovasi  

Pada tahap ini perusahaan atau organisasi “menemukan” gambar 

“nilai” baru yang di inginkan oleh konsumen.Terutama meningkatkan 

kuliatas pelayanan kepada penumpang penggunan BRT. 

Berdasarkan hasil penelitian, inovasi yang dilakukan oleh Perum 

Damri selama mengoperasikan BRT, untuk menarik perhatian calon 

penumpang/masyarakat dapat dikatakan sangat kurang inovasi dan tidak 

ada inovasi yang dapat bertahan untuk jangka panjang, pada saat 

pengoperasian BRT Perum Damri membuka beberapa koridor dan hanya 
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dapat bertahan sekitar tiga bulan dan pada akhirnya koridor tesebut di 

tutup. Ini mengambarkan bahwa perusahaan kurang memiliki inovasi-

inovasi layanan yang dapat menarik masyarakat menggunakan 

BRT.meskipun Perum Damri telah berusaha menyebarkan atau 

membagikan brouser tapi masih saja minat masyarakat untuk 

menggunakan BRT masih kurang. 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja Perum Damri pada perspektif Proses Bisnis Internal cukup baik. 

V.2.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

a. Kapabilitas Pegawai Dalam Bekerja 

Kapabilitas pegawai  merupakan suatu kapasitas individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan untuk menunjang 

kinerja perusahaan terkhusus bagi Perum Damri Cabang Makassar. 

Berdasarkan hasil penelitian, setiap pegawai sudah bekerja sesuai 

dengan tugas mereka masing-masing dan setiap pegawai 

bertanggungjawab atas pekerjaannya dan mereka mampu menyelesaikan 

setiap tugas mereka tepat waktu, serta hubungan dan komunikasi dengan 

rekan kerja berjalan dengan baik.Kemampuan kerja pegawai merupakan 

salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Bagi karyawan yang yang berprestasi akan 

diberikan reward berupa pin pengharagaan atas pretasi yang telah 

dicapai, selain reward berupa pin perusahaan biasa memberikan reward 

berupa cenra mata kepada pegawai. 

b. Kapabilitas Sistem Informasi (SIM) 

Peranan SIM dalam perusahaan sangatlah penting terutama  untuk 

menciptakan perusahaan yang unggul yang dapat bersaing dengan 
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perusahaan yang lain  serta dapat memberikan kepuasan pelayanan 

terhadap penumpang atau pelanggan diperlukan. Demikian juga 

dilakukan oleh Perum Damri Cabang Makassar sudah memilki 

Programmer untuk pengelolaan data perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk kapabilitas sistem informasi 

yang ada di Perum Damri seperti program sistem administrasi teknik 

(SIMA), E-tikcting berupa layanan pencetakana tiket atau karcis untuk 

memudahkan proses pelayanan kepada penumpang, dan sistem akutansi 

yang berbasis online yang telah berjalan di Perum Damri. Perum Damri 

juga telah memberikan pendidikan dan  pelatihan SIM kepada pegawai 

dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan pegawai untuk 

meningkatkan kinerja pegawai Perum Damri.  

c. Sikap karyawan/SDM  dalam motivasi 

Dalam proses pengembangan pada karyawan Perum Damri 

Cabang Makassar melakukan beberapa kegiatan, yaitu : 

 Pelatihan/diklat 

  Berdasarkan hasil penelitian, dalam setiap tahunnya Perum Damri 

memberikan pendidikan atau pelatihan bagi pegawai, terkhusus bagi 

pegawai di bidang teknisi, dimana pegawai diberikan pelatihan 3 kali 

dalam setahunnya berbeda dengan pegawai-pegawi lainnya hanya 

dilakukan 1 kali dalam setahun, pelatihan tersebut dilakukan agar 

meningkatkan pengetahuan dan pengembangkan kemampuan pegawai 

Perum Damri Cabang Makassar. Pelatihan tersebut dilaksanakan di 

kantor pusat, di luar daerah bahkan perusahaan mendatangkan pelatih 

dari luar kota. 
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 Kedisiplinan Pegawai 

Bila para pegawai/karyawan memiliki disiplin kerja yang tinggi, 

mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan/organisasi, terlebih khusus bagi Perum Damri Cabang 

Makassar. 

Berdasarkan hasil penelitian, pegawai Perum Damri telah bekerja 

dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan, 

mampu mengerjakan dan meyelesaikan tugas dan tanggung jawab 

mereka tepat waktu. Bagi pegawai yang tidak displin, maka perusahan 

akan memberikan teguran berupa surat peringatan (SP) dari Sp satu 

sampai SP tiga. Hal ini dilakukan perusahaan untuk mebuat para pegawai 

tetap mengingat dan tidak melanggarkan dan taat pada peraturan yang 

telah ditetapkan. 

Berdasarkan pembahasan diatas, kinerja Perum Damri pada 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan cukup baik dan berdasarkan 

datayang diperoleh mengenai jumlah pegawai Perum Damri dari tahun 

2015-2019 mengalami penurunan  jumlah pegawai setiap tahunnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis wawancara dan analisis pembahasan pada 

bab sebelumnya kinerja dari Evaluasi Kinerja Perum Damri Cab. Makassar 

dalam Pengelolaan BRT dengan Metode Balance Scorecard telah berjalan 

dengan cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari analisis perspektif yang 

digunakan, yaitu: 

1. Perspektif Pelanggan 

Kinerja Perum Damri Cabang Makassar pada perspektif pelanggan 

adalah kurang baik, karena masih kurangnya kualitas pelayanan yang di 

berikan oleh Perum Damri Cabang Makassar, serta Restensi pelanggan 

juga mengalami penurunan dikarenakan Perum Damri Cabang Makassar 

tidak dapat mempertahankan pelanggan/penumpang BRT dimana setiap 

tahunnya mengalami penurunan jumlah penumpang dan selama        

tahun 2017-2019 Perum Damri Cabang Makassar tidak mencapai                                                               

target penumpang yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Serta Perum 

Damri Cabang Makassar belum mampu memberikan pelayanan yang 

nyaman bagi penumpang dikarenakan rentang menunggu bus di halte 

yang cukup lama yang menyebabkan penumpang lama menunggu di 

halte. 

2. Perspektif Keuangan 

Kinerja Perum Damri Cabang Makassar pada perspektif Keuangan 

adalah Kurang baik, karena selama pengoperasian BRT Perum Damri 

Cabang Makassar tidak mendapatkan keuntungan/laba melainkan 

mendapatkan kerugian yang cukup besar setiap tahunnya. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 
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Kinerja Perum Damri Cabang Makassar pada perspektif Proses 

Bisnis Internal adalah cukup baik, Perum Damri Cabang Makassar Telah 

berusaha melakukan penambahan Koridor meskipun masih kurang 

penumpang. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  

          Kinerja Perum Damri Cabang Makassar pada Perspektif 

Pembelajaran dan pertumbuhan adalah baik meskipun dalam setiap 

tahun ada pengurangan dan penambahan jumlah pegawai. 

VI.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

saran kepada Perum Damri Cabang Makassar yang mungkin bermanfaat bagi 

perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan 

penetapan strategi  

1. Pada Perspektif Pelanggan, pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada penumpang, terutama perlu menegetahui apa kemauan/keinginan 

dan keluhan dari penumpang, menyediakan fasilitas seperti sistem 

informasi meneganai no. trayek bus, rute yang dilewati, jadwal perjalanan 

dan besaran tarip, tersedia tv dalam bus maupun di halte yang dapat 

menghibur penumpang di dalam mobil dan di halte sembari menunggu 

bus datang, menyediakan timer yang menujukkan berapa lama lagi bus 

akan datang,  sehingga Perum Damri Cabang Damri dapat memperbaiki 

pelayanan yang sebelumnya. 

2. Pada Perspektif Keuangan, Perum Damri Cabang Makassar selama 

mengoperasikan BRT mengalami Kerugian, hal ini perlu segera diperbaiki 

karena perspektif keuangan memiliki peranan yang paling penting dalam 

tumbuh kembang atau kesuksesan sebuah perusahaan. 



 

90 
 

3. Pada Perspektif Proses Bisnis Internal, Perum Damri Cabang Makassar 

perlu memikirkan cara/inovasi  yang lebih baik dari sebelumnya agar 

menarik calon penumpang BRT. Seperti Perum Damri Cabang Makassar 

membuat inovasi seperti menyediakan transportasi online seperti grab, 

gojek, uber maupun taksi sehingga lebih efektif untuk mengantar 

penumpang ketempat tujuan dengan tarif yang lebih efisien, sehingga 

Perum Damri mampu bersaing dengan perusahaan lain.  

4. Pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, Perum Damri Cabang 

Makassar perlu meningkatkan kapabilitas SIM dan meningkatkan kualitas 

SDM untuk meningkat pelayanan kepada penumpang dan calon 

penumpang. Perum Damri melakukan pemangawasan atau pemantauan 

perkembangan kualitas pelayanan damri untuk mengetahui hal-hal apa 

saja yang menjadi keluhan penumpang sehingga bisa dilakukan 

perbaikan pelayanan.  

5. Mencoba menerapkan metode Balance Scorecard pada Perum Damri 

Cabang Makaassar untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
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