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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengukuran kinerja suatu perusahaan adalah menjadi hal yang sangat penting 

bagi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap performa perusahaan dan 

perencanaan tujuan di masa depan. Pengukuran kinerja secara finansial tidaklah 

cukup untuk mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Pengukuran 

kinerja secara non finansial seperti kepuasan pelanggan, inovasi produk, 

pengembangan perusahaan, dan pengembangan karyawan, juga harus di ukur untuk 

menentukan kinerja perusahaan. Perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis 

dan perubahan kompetisi yang semakin ketat pada tahun 1990-an, mempengaruhi 

organisasi secara signifikan baik internal maupun eksternal. Para manajer mulai 

memahami finansial dan non finansial seharusnya merupakan bagian dari sistem 

pengukuran kinerja yang terintegrasi dan koheren. 

PT. Dayamitra Telekomunikasi merupakan perusahaan yang bergerak pada 

bidang bisnis yaitu penyediaan infrastruktur telekomunikasi salah satu diantaranya 

berupa penyediaan menara telekomunikasi (tower provider) untuk memenuhi 

kebutuhan penempatan BTS bagi para operator  telekomunikasi di seluruh wilayah 

Indonesia. Saat ini perusahaan telah menyediakan penyewaan tower untuk beberapa 

operator telekomunikasi antara lain: PT. Telekomunikasi Selular, PT XL Axiata, Tbk, 

PT. Indosat, Tbl, PT. Axis Telekom Indonesia, PT. Hutchinson CP 

Telecomunication, PT. Bakrie Telecom. Tbk, PT. Smartfren Telecom, Tbk, Divisi 

Telkom Flexi yang tersebar di wilayah jabodetabek, jawa barat, Banten, Jawa Timur, 

Bali, Nusa Tenggara, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Batam, Riau, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku hingga ke 

papua. Sistem pengukurankinerja yang di gunakan olehperusahaan sekarang ini masih 

menggunakan sistem pengukurankinerja secara tradisional yang merupakan 

pengukuran kinerja yang didasari dari sistem manajemen akutansi.Hasilnya lebih  
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terfokus pada indikator kinerja financial, perusahaan perlu melakukan 

perbaikan dalam melakukan pengukuran kinerja untuk itu perusahaan perlu 

melakukan perancangan sistem pengukuran kinerja secara terintegrasi agar bisa 

melihat indikator-indikator kinerja finansial dan non financialnya secara seimbangan. 

Pengukuran kinerja secara tradisional dirasa tidak cukup kuat beradaptasi dalam 

kondisi perubahan. Dari keterbatasan umum maupun khusus, menunjukan bahwa 

sistem pengukuran kinerjat radisional perlu di perbaiki. Model manajemen tersebut 

juga membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi agar monitoring 

peningkatan daya saing perusahaan dapat terwujud. 

Dilihat dari permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu metode pengukuran 

kinerja terintegrasi yang bisa menerjemahkan visi, misi dan strategi perusahaan 

secara seimbang. Model balanced scorecard adalah model yang berparadigma. Ada 

satu perspektif finansial dan tiga perspektif non finansial yaitu perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal, serta perspektif belajar dan tumbuhan ketiga 

perspektif non finansial akan memicu keberhasilan pada perspektif finansialnya. 

Kegunaan dari pengukuran kinerja terintegrasi ini adalah untuk membantu 

perusahaan lebih fokus dan lebih mudah memperlihatkan tujuan yang hendak di capai 

perusahaan serta melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan guna mencapai 

tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja terintegrasi juga di dasarkan atas hasil dari 

artikulasi strategi perusahaan dan hasil monitoring bisnis selama ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di ambil suatu 

rumusan masalah yaitu “Bagaimana menganalisis penilaian dan perancangan sistem 

pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan model “balanced scorecard 

(BSC)?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 
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2. Merancang sistem pengukuran kinerja dengan Pendekatan Model Balanced 

Scorecard(BSC) 

3. Mengukur dan menganalisis penilaian kinerja untuk perbaikan dan 

peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut di harapkan dapat 

memberi manfaat di antaranya: 

1. Bagi perusahaan yang bersangkutan, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana 

implementasi bisnis  yang telah dijalankan perusahaan. 

2.  Bagi penulis, penulis mendapatkan wawasan yang  lebih mendalam tentang 

konsep balanced scorecard, mengetahui penerapan teori yang didapatkan  di  

bangku kuliah dengan realita yang terjadi di perusahaan. 

1.5    Batasan Masalah dan Asumsi 

Adapun dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan dengan 4 perspektif balanced scorecard (BSC) yaitu 

perspektif financial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal 

dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

2. Data di ambil untuk di lakukan pengukuran adalah data dari periode bulan 

Januari s/d Desember Tahun 2013. 

 

Asumsi –asumsi yang digunakandalampenelitianiniadalahsebagaiberikut 

Segala sesuatu yang dinyatakan responden (berupa jawaban  yang 

diberikan dalam kuesioener) merupakan cerminan pendapat mereka yang 

sesungguhnya tanpa ada maksud tertentu 
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