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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penilaian kinerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena 

kinerja mencerminkan peningkatan dari waktu ke waktu berikutnya. Hal ini 

dilakukan agar perusahaan mampu bertahan dalam iklim dunia yang kompetitif 

ini. Dewasa ini 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 karyawannya juga harus diukur untuk 

menentukan kinerja perusahaan 

PT. Miwon Indonesia  adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pengolahan  MSG (Monosodium Glutamat), selama ini perusahaan dalam 

melakukan pengukuran kinerja masih menggunakan pola lama yaitu hanya 

melihat rasio rasio keuangan saja tanpa melihat jauh aspek aspek lain yang 

dapat mempengaruhi rasio rasio keuangan  tersebut, namun dalam kenyataan 

sekarang ini perusahaan masih di hadapkan  pada komplent pelanggan, adanya 

cacat terhadap produk yang di hasilkan, pengiriman tepat waktu yang belum 

memenuhi target, hal tersebut merupakan berbagai bentuk kekurangan yang di 
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miliki perusahaan sehingga perusahaan memerlukan suatu metode pengukuran 

kinerja yang dapat menerjemahkan visi, misi dan strategi perusahaan secara 

seimbang  

Dilihat dari permasalahan tersebut, perusahaan memerlukan suatu 

metode pengukuran kinerja yang bisa menerjemahkan visi, misi dan strategi 

perusahaan secara seimbang dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif belajar 

dan pertumbuhan sebagai acuan yang dipergunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah yaitu “Bagaimana Merancang Sistem Pengukuran Kinerja 

Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh rancangan sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard. 

2. Mengukur nilai dari hasil perancangan sistem pengukuran kinerja perusahaan 

dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. 
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1.4  Manfaat Penelitian  

Dengan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, diharapkan 

dapat memberi manfaat, diantaranya: 

1. Bagi perusahaan yang bersangkutan, perusahaan dapat mensgetahui sejauh 

mana implementasi strategi bisnis yang telah dijalankan perusahaan. 

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

Balanced Scorecard, mengetahui penerapan teori yang didapatkan di bangku 

kuliah dengan realita yang terjadi diperusahaan. 

 

1.5.  Batasan Masalah 

1. Tidak ada perubahan Visi dan Misi perusahaan selama dilakukannya 

penelitian. 

2.   Data yang digunakan adalah data perusahaan periode I dan II  tahun 2009. 

3.   Penilaian kinerja perusahaan dilakukan untuk periode III tahun 2009.  

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

 Penulisan tugas akhir ini dibagi kedalam enam bab dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan  

   Pada bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan.  
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 BAB II Landasan Teori 

   Bab ini membahas tentang teori yang mendasari penelitian yang 

dilakukan dalam tugas akhir ini, diantaranya menyangkut pengertian 

tentang manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Metode Balanced 

Scorecard, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Objective Matrik 

(OMAX). 

 BAB III Metodologi Penelitian 

   Bab ini membahas tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan 

yang meliputi survey perusahaan, perumusan masalah, penetapan 

tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan penilaian 

kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. 

 BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

   Bab ini memuat dua sub-bab yaitu pengumpulan dan pengolahan data. 

Dalam pengumpulan data disajikan data-data yang diperlukan. 

 BAB V Analisa dan Pembahasan 

   Pada bab ini, data yang sudah diolah akan dibahas lebih lanjut. 

 BAB VI Penutup 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi perusahaan dan 

penelitian selanjudnya 

 

 


