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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Makanan dan minuman adalah kebutuhan utama yang dibutuhkan 

manusia baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Bahan makanan 

pokok memegang peranan utama dalam memenuhi kebutuhan penduduk. 

Volume kebutuhan makanan dan minuman di Indonesia akan terus meningkat 

setiap tahunnya. Kecenderungan kenaikan ini disebabkan oleh faktor 

peningkatan pendapatan, pertambahan penduduk, dan meningkatnya kesadaran 

gizi yang seimbang. Perkembangan teknologi dan perekonomian membuat pola 

hidup masyarakat dalam berkonsumsi turut berubah. Kepraktisan merupakan 

hal penting yang menjadi pertimbangan berkonsumsi. 

Produk-produk yang bersifat siap saji mulai diminati di pasar, salah 

satunya adalah ikan sarden. Industri makanan adalah industri yang dapat 

dikelompokan dalam katagori industri pengolahan. Cabang industri ini menjadi 

penting untuk dikembangkan karena mempunyai nilai strategis dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena kontribusinya yang cukup 

signifikan. Industri makanan memiliki potensi yang amat besar untuk 

dikembangkan. Ditinjau dari segi penciptaan kesempatan kerja, industri 

makanan memiliki efek yang besar pada tenaga kerja. 

Industri makanan dan minuman merupakan subsektor dari industri 

manufaktur yang memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian 
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indonesia. Sebagaimana dalam konteks nasional, keberadaan industri makanan 

dan minuman diduga juga memberikan dampak positif bagi perekonomian 

Kabupaten Banyuwangi. CV Indojaya Pratama, merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam pengolahan tepung ikan,  minyak ikan dan 

pengolahan ikan sarden.  

CV Indojaya Pratama, telah melakukan berbagai usaha untuk dapat 

meraih keunggulan ditengah lingkungan kompetisi yang ketat dan jumlah 

pesaing yang semakin meningkat, usaha yang dilakukan antara lain usaha terus 

menerus melengkapi diri dengan teknologi yang terbaru dan meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia, agar dapat mengetahui keberhasilan dalam 

pelaksanaan strategi yang diterapkan oleh pihak manajemen CV Indojaya 

Pratama. 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penunjang 

keberhasilan suatu perusahaan, sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikan 

begitu saja. Kinerja perusahaan dapat mengetahui apakah tujuan atau target 

perusahaan dapat tercapai atau belum, sehingga dapat dilakukan tindakan untuk 

perbaikan  dimasa datang. Pengukuran kinerja perusahaan umumnya 

menggunakan ukuran-ukuran yang terfokus pada aspek keuangan.  

Pengukuran yang hanya berfokus pada aspek keuangan saja dianggap 

belum cukup, sehingga masih diperlukan suatu alat penilaian kinerja yang 

mampu memberikan informasi yang lebih lengkap baik keuangan maupun non 

keuangan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara menyeluruh dari aspek 

keuagan  dan Non keuangan disebut Balanced Scorecard (BSC) yang cukup 
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komprehensif untuk memotivasi kinerja perusahaan dalam keberhasilan yang 

bersifat jangka panjang.  

Kaplan dan Norton (2000:22) menyatakan Balanced Scorecard 

menterjemahakan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran, yang 

tersusun ke dalam empat perspektif : finansial, pelanggan, proses bisnis 

internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dari empat perspektif tersebut 

memberi keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, 

antara hasil yang dinginkan dengan faktor pendorong tercapainya hasil yang 

diinginkan.  

CV Indojaya Pratama, perusahaan ini bergerak dibidang industri 

makanan. Industri makanan merupakan salah satu usaha yang prospektif. Hal 

ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya penjualan dari tahun ke tahun. 

Dari peningkatan penjualan diharapkan dapat mendorong peningkatan laba 

bersih. Kondisis secara umum CV Indojaya Pratama mengenai penjualan dan 

laba bersih dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Penjualan dan Laba Bersih CV Indojaya Pratama  

 Tahun 2010-2012 

Tahun Penjualan (Dalam Rupiah) 

Laba bersih  

(Dalam Rupiah) 

2010 18.199.194.460 728.631.103 

2011 23.021.603.540 903.703.796 

2012 27.856.140.283 1.295.863.145 

Sumber : CV Indojaya Pratama 2013 
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Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukan bahwa perkembangan penjualan            

CV Indojaya Pratama Selama tiga tahun terahir mengalami kenaikan. 

Demikian pula dengan laba bersih yang diperoleh perusahan mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2010 sampai 2012 perolehan laba bersih mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi, dengan adanya peningkatan penjualan dan laba 

bersih maka kinerja perusahaan cukup baik dan dapat mencapai tujuannya. 

Pengukuran kinerja merupakan sarana pengendalian menuju keadaan 

yang lebih terhadap penggunaan dana yang ada di perusahaan secara efektif 

dan efisien, namun tidak mudah melakukan pengukuran kinerja perusahaan 

secara komprehensif. Pengambilan keputusan dalam menilai kinerja menjadi 

permasalan yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Kaplan dan 

Norton mengembangkan suatu alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan yang 

disebut Balanced Scorecard diharapkan dapat mengurangi kelemahan-

kelemahan yang ada pada pengukuran kinerja yang hanya berorientasi pada 

aspek  keuangan saja.  

Perbedaan yang terdapat dalam konsep ini adalah digunakanya 

informasi non keuangan sebagai alat ukur kinerja selain informasi keuangan 

perusahaan sehingga tidak menekankan pada pencapaian tujuan jangka pendek 

saja melainkan dapat mengukur penyebab-penyebab terjadinya perubahan di 

dalam perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas 

maka penulis tertarik untuk melakukan penilaian dangan judul “Penerapan 

Model Balanced Scorcard Dalam Kinerja Perusahaan Pada CV Indo Jaya 

Pratama”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan 

adalah ”Bagaimana kinerja CV Indojaya Pratama Banyuwangi”. 

 

C. Batasan Masalah  

Penelitian ini dibatasi pada analisisi kinerja perusahaan yang bersifat 

tahunan yaitu periode tahun 2010 sampai tahun 2012. 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui kinerja perusahaan CV Indojaya Pratama Banyuwangi  

selama periode 2010-2012. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi manajemen perusahaan CV Indojaya Pratama 

Hasil penelitian tentang penilaian kinerja perusahaan dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard diharapkan dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan yang lebih baik dalam menetapkan metode yang 

obyektif dalam menilai kinerja perusahaan. 

b. Bagi Kreditur CV Indojaya Pratama 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  dijadikan pertimbangan bagi 

kreditur di CV Indojaya Pratama. 
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c. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapakan menjadi masukan perbandingan di 

dalam pembahasan kajian atau penelitian yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 


