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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem pengukuran kinerja adalah sekumpulan matrik yang terstruktur 

dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengkuantifikasi efisiensi dan 

efektivitas suatu aktivitas. Tujuan utama sistem pengukuran kinerja adalah untuk 

memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan 

dan hasil yang diinginkan. Dalam persaingan bisnis sekarang ini, perubahan 

paradigma yang ada harus dilandasi oleh suatu pemikiran baru bahwa persaingan 

dan ketepatan tujuan dapat dicapai dengan memperluas faktor-faktor yang 

dianggap bisa mempengaruhi peningkatan produktivitas dan koordinasi dalam 

menghasilkan keuntungan yang kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan keunggulan kompetitif ini merupakan tanggung jawab yang 

kompleks yang harus dipikul oleh perusahaan untuk bisa bertahan dalam jangka 

panjang. 

CV. Bintang Mas - Purwosari adalah Perusahaan yang bergerak dibidang 

pembuatan kaca grafier dan dipimpin oleh bapak Edy ini berdiri pada 12 Maret 

1997. Jenis Produksi yang dihasilkan oleh perusahaan ini sebagai berikut : Kaca 

Grafier, Kaca Ukir, dan Kaca Timah. Perusahaan ini  merupakan salah satu yang 

sangat diminati pelanggan karena produknya  dengan harga yang murah sehingga 

memiliki pelanggan tetap yang berasal dari daerah Pasuruan maupun luar 

Pasuruan. Pada saat ini perusahaan mengalami permasalahan yaitu penurunan 

omset dikarenakan adanya komplain dari pelanggan masih terdapatnya produk 
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yang cacat, pengiriman pesanan yang kurang tepat waktu, serta masih adanya 

kecelakaan kerja. Kondisi inilah yang mengharuskan perusahaan untuk 

mempersiapkan strategi bisnis yang handal, terfokus dan berkesinambungan. 

Dimana strategi merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai 

sasaran jangka panjang juga menjadi kekuatan sekaligus kompetensi inti yang 

harus selalu ditingkatkan untuk penunjang kinerja perusahaan. Salah satu  

pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian 

kinerja perusahaan adalah metode penilaian kinerja berdasarkan pendekatan 

kekuatan Balance Scorecard.   

Dengan menerapkan perancangan  Sistem Pengukuran Kinerja dengan 

Metode Balance Scorecard  kedalam empat perspektif yang terdiri dari : 

keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan.   

Kemudian dijabarkan menjadi Key Performance Indikator (KPI) sebagai 

parameter pengukuran, sehingga memugkinkan perusahaan memantau dan 

mengukur seluruh proses manajemen strategi mulai perencanaan strategi, 

implementasi dan pencapaian kinerja. Juga penerapan Objective Matrix (OMAX) 

dan Traffic Light System (TLS) ini maka diharapkan dapat membantu keberhasilan 

kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari banyaknya KPInya.  Hasil dari 

perancangan sistem pengukuran kinerja pada CV. Bintang Mas - Purwosari ini 

nantinya berupa  penetapan perspektif, penetapan tujuan strategis, KPI, dan bobot. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah “ Perlu 

dibuat rancangan sistem pengukuran kinerja di CV. Bintang Mas - Purwosari” 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1. Merancang sistem pengukuran kinerja pada CV. Bintang Mas - Purwosari 

dengan metode Balanced Scorecard. 

2. Melakukan pengukuran kinerja berdasarkan sistem pengukuran kinerja yang 

telah dirancang. 

1.4  Batasan Masalah 

1. Rancangan sistem pengukuran kinerja dimulai dari penetapan perspektif,  

tujuan strategis, Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan visi, misi, dan 

strategi mapping. 

2.  Scoring sistem yang digunakan adalah metode Objective Matrix (OMAX) 

3.  Pengukuran Kinerja dilakukan untuk caturwulan ke 3 pada tahun 2011 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti. 

Dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh sebagai alat ukur untuk 

merancang sistem pengukuran kinerja. 

2. Bagi Perusahaan. 

 Mendapat masukan/referensi berupa informasi mengenai pengukuran 

kinerja perusahaan dengan metode Balanced Scorecard. 

 Perusahaan dapat memperoleh inisiatif perbaikan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan , ruang 

lingkup pembahasan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA. 

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai pedoman 

dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III berisi tentang langkah-langkah pengerjaan yang ditulis secara 

detail sehingga dapat memberikan tuntunan dalam mengerjakanTugas 

Akhir ini. 

BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab IV berisi pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melakukan 

pengukuran kinerja perusahaan. 

BAB V PENGUKURAN DAN ANALISA KINERJA PERUSAHAAN 

MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD. 

Bab V berisi mengenai pengukuran dan analisa kinerja perusahaan 

dengan metode Balanced Scorecard. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VI berisi kesimpulan dari analisa kinerja perusahaan dan saran 

untuk diberikan kepada pihak perusahaan. 

 

 

 


