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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kondisi industri manufaktur Indonesia saat ini mengalami perkembangan 

dan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena adanya tekat yang tinggi 

dari para ahli yang berkecimpung di bidang ini. Mulai dari pemerintah, masyarakat 

serta pihak lain bersedia untuk mengeluarkan ide dan tenaga untuk kemajuan 

manufaktur Indonesia. 

Semakin bertambahnya jumlah industri manufaktur yang beroperasi di 

berbagai tempat di Indonesia merupakan bukti dari perkembangan dan kemajuannya. 

Pemilik perusahaan manufaktur tidak seluruhnya orang Indonesia tapi juga ada 

perusahaan asing yang tertarik menanamkan  modalnya di Indonesia dan terjun di 

bisnis atau usaha manufaktur. Dari para pengusaha ada yang membuka usaha baru, 

namun ada pula yang memperluas dan mengembangkan usahanya dengan cara 

membuka cabang di berbagai daerah  Indonesia. 

Kerjasama dengan berbagai pihak telah membawa dampak positif terhadap 

perkembangan  industri Indonesia. Adanya investasi asing juga sangat membantu 

dalam kemajuan sektor industri di Indonesia. Dalam perkembangan ekonomi 

Indonesia, sektor industri merupakan salah satu komponen penting yang memberikan 

kontribusi yang patut diperhitungkan terhadap pendapatan negara.  

Industri manufaktur adalah subsektor industri paling dominan yang 

memberi kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan sektor industri di Indonesia. 

Kontribusi terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sejak tahun 1980-an 
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berasal dari industri manufaktur. Bahkan pada periode 1980 hingga 1992, sektor 

industri manufaktur mampu mengubah status Indonesia menjadi negara semi-

industri. (http://www.anneahira.com) 

Perkembangan perusahaan manufaktur mempengaruhi teknologi yang 

digunakan oleh industri tersebut ikut berkembang. Perkembangan teknologi 

mengakibatkan persaingan pasar yang mempengaruhi daur hidup produk semakin 

pendek. Perusahaan-perusahaan yang mampu menjaga dan tetap mengunggulkan 

kualitas serta mutu produknya sajalah yang dapat bertahan di dalam persaingan ini.  

Perusahaan mempertahankan diri dalam persaingan memerlukan bantuan 

dari pihak manajemen, dimana manajemen perusahaan harus dapat menilai kinerja 

perusahaannya dengan menggunakan strategi yang tepat dan bersifat inovatif agar 

dapat menciptakan produk baru yang berbeda dari produk sejenis lainnya yang dapat 

menarik minat konsumen. Mengutamakan kualitas dan mutu untuk menjamin 

kepuasan pelanggan merupakan suatu cara untuk mempertahankan posisi perusahaan 

di tengah-tengah persaingan. Demi kelangsungan hidup perusahaan, perlu adanya 

penilaian kinerja yang di lakukan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan 

selama ini biasanya hanya melihat dari aspek keuangan saja, karena dianggap hanya 

mengejar tujuan jangka pendek, namun saat ini beberapa perusahaan telah 

menggunakan pengukuran dari segi keuangan maupun non keuangan. 

Pengukuran aspek non keuangan lebih banyak digunakan dalam tingkatan 

operasional yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Pengukuran dari aspek 

non keuangan saja sebenarnya tidak cukup untuk menilai kinerja keuangan, karena 

dari aspek tersebut masih memiliki kekurangan atau keterbatasan. Adanya 

http://www.anneahira.com/
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keterbatasan tersebut maka pengukuran untuk menilai kinerja perusahaan dapat 

mengintegrasikan antara pengukuran dari aspek keuangan dan non keuangan.  

Pemilihan metode Balanced Scorecard  karena metode ini memungkinkan 

para manajer perusahaan untuk mengukur bagaimana unit bisnis melakukan 

penciptaan nilai sekarang dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan di 

masa yang akan datang dan model Balanced Scorecard mencakup aktivitas 

penciptaan nilai yang dihasilkan oleh komponen perusahan yang berasal dari internal 

maupun eksternal. Balanced Scorecard tetap mempertahankan ukuran keuangan 

sebagai suatu ringkasan penting kinerja manajerial dan bisnis hanya saja ditambah 

dengan ukuran lain yang digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan perhatian 

eksklusif kinerja keuangan dan non keuangan, serta kinerja jangka pendek dan 

jangka panjang. 

Menghadapi era pasar bebas, keunggulan bersaing di semua sektor industri 

harus dipertimbangkan. PT. Iglas (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang 

bergerak dalam bisnis glass packaging industry, yang memproduksi botol-botol 

untuk  kemasan minuman  maupun obat-obatan, sedang menghadapi tantangan yang 

cukup signifikan saat ini. Banyak produk-produk botol import maupun botol-botol 

yang diproduksi oleh kompetitor lokal yang menawarkan harga murah dibandingkan 

dengan harga yang di tawarkan PT. Iglas. Harga murah yang di tawarkan belum tentu 

akan kualitas dan mutu yang baik. Kebanyakan dengan harga murah yang di 

tawarkan botol-botol yang di jual tidak memiliki kualitas baik atau mudah pecah. 

PT. Iglas dapat dianggap sebagai pemrakarsa adanya  industri botol di 

Indonesia. Selama ini PT. Iglas tetap mampu menjalin hubungan baik dengan 
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pelanggannya sehingga dalam keadaan pasar yang bersaing, masih saja ada 

pelanggan  yang tetap percaya akan kualitas produknya. Coca-Cola Group, Pepsi 

Cola Group, Teh Sosro, Kalbe Farma dan sebagainya yang telah bertahun-tahun 

menjadi pelanggan di PT. Iglas. 

Dalam bisnis di era globalisasi ini, loyalitas pada suatu produk dari 

produsen atau merk tertentu tidak lagi bisa dijaga konsistensinya. Kebebasan pasar 

akan menyediakan banyak pilihan produk yang lebih murah dengan kualitas yang 

cukup baik. Perkembangan teknologi gelas yang semakin canggih, telah banyak 

dimiliki oleh para kompetitor PT. Iglas, kondisi itu dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi terkait dengan upaya peningkatan produksi dan kemampuan dalam bersaing. 

Penggunaan kecanggihan teknologi yang mereka miliki, maka para kompetitor telah 

mampu memproduksi botol yang memiliki kualitas yang cukup baik dengan efisiensi 

produksi mereka yang jauh lebih tinggi, dengan demikian harga pokok produksi dari 

botol produksi mereka jauh lebih rendah dan mempengaruhi harga jual di pasar. 

Keterbatasan kapasitas produksi yang dimiliki PT Iglas menyebabkan 

keluhan atau complain dari pelanggan, karena tidak bisa memproduksi barang 

dengan jumlah banyak dalam waktu singkat. Complain terjadi karena perusahaan 

tidak mampu memenuhi jumlah permintaan produk dengan batas waktu yang 

ditentukan oleh pelanggan. Namun tidak membuat pelanggan pergi meninggalkan 

Iglas. Saat kompetitor mulai berlomba-lomba untuk menguasai pangsa pasar, kondisi 

keuangan PT. Iglas juga sempat tidak stabil beberapa tahun belakangan karena kalah 

bersaing dalam harga jual produk. Dalam keadaan seperti ini PT Iglas tetap 
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mempertahankan harga jualnya yang di atas kompetitor lain karena tidak ingin 

menurunkan kualitas produknya.  

Konsistensi PT Iglas dalam memproduksi botol kaca berdampak pada 

pelanggan yang tetap mempercayai PT Iglas sebagai suppliernya, karena itu pada 

tahun 2009 terlihat bahwa kondisi keuangannya mulai menunjukkan peningkatan. 

Hal ini dapat di tunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Penjualan dan Laba Bersih PT. Iglas (persero) Gresik Tahun 

2009-2011. 

TAHUN PENJUALAN LABA BERSIH 

2009 Rp. 262.443.389.375 Rp. 23.148..084.839 

2010 Rp. 280.814.426.631 Rp. 25.366.908.991 

2011 Rp. 300.471.436.495 Rp. 31.885.757.605 

   Sumber : PT. Iglas (Persero) Gresik 

Peningkatan nilai penjualan yang juga diikuti laba bersih, disebabkan oleh 

konsistensi PT Iglas dalam memproduksi botol kaca dan kemampuan dalam 

memenuhi permintaan pasar atas jaminan kualitas produk. Reputasi baik yang 

dimiliki perusahaan merupakan modal yang bisa membuat PT.Iglas tetap di percaya 

oleh pelanggan di tengah persaingan pasar yang memiliki produk yang sama yaitu 

produksi botol kaca. Selalu memperbaiki kualitas baik dari segi produksi maupun 

pelayanan terhadap pelanggan dapat mempengaruhi siklus hidup jangka panjang PT. 

Iglas, yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dari tahun ke tahun. 

Apabila dikaitkan dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dimana di 

perspektif tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah absensi karyawan 

sehingga dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan 

perusahaan. 
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Hal di atas menarik untuk diteliti sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja 

suatu perusahaan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. Metode ini 

memberikan kerangka kerja yang lebih lengkap dalam mengartikan visi dan strategi 

perusahaan ke dalam ukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja ini, memungkinkan 

para manajer untuk memperbaiki tujuan dan struktur kerja perusahaan di masa yang 

akan datang. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Perusahaan Dengan 

Pendekatan Balanced Scorecard Pada PT. Iglas Gresik” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah: “Apakah kinerja perusahaan PT. Iglas Gresik pada 

periode 2009-2011 dapat dinyatakan sehat berdasarkan konsep Balanced 

Scorecard?” 

C. Batasan Masalah 

Maksud dari batasan masalah adalah agar penelitian yang dilakukan lebih 

fokus dan terarah sehingga tidak menyimpang dari permasalahan serta tujuan dari 

penelitian, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup dan pembahasan penelitian. 

Batasan masalah yang ditentukan adalah: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada penerapan Balanced Scorecard sebagai tolok 

ukur penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan 4 perspektif yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif  bisnis internal dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 
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2. Data penelitian yang diperlukan adalah data pada tahun yang lalu yaitu di mulai 

tahun 2009-2011. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja PT. Iglas (Persero) Gresik 

berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen PT. Iglas (Persero) Gresik 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai sistem 

penilaian kinerja dan juga dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan perusahaan supaya lebih efektif dan efisien untuk 

kedepannya. 

b. Bagi Kreditur 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk 

pengambilan keputusan kreditur terutama jika pihak kreditur  akan 

memberikan pinjaman pada pihak PT. Iglas Gresik baik pinjaman jangka 

pendek maupun pinjaman jangka panjang. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi tentang pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan manufaktur dengan menggunakan metode 

Balanced Scorecard. 

 

 


