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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Ketatnya persaingan diantara perusahaan atau organisasi usaha, manajer 

dituntut untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga mampu 

meningkatkan daya saing serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dari segi tujuan organisasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 

organisasi menghimpun laba dan organisasi tidak menghimpun laba. Bagi 

organisasi yang bertujuan menghimpun laba, keputusan diambil diarahkan untuk 

menaikkan laba atau paling tidak mempertahankan kesuksesan terutama dengan 

jumlah laba yang diperoleh. Sedangkan organisasi yang tidak bertujuan 

menghimpun laba, tujuannya ditentukan untuk menyumbangkan pelayanan yang 

sebaik-baiknya dengan cara bagaimana pelayanan disumbangkan. Salah satu 

organisasi yang berwatak sosial adalah koperasi. 

Sejak awal kelahirannya koperasi diharapkan menjadi soko guru 

perekonomian Indonesia. Pola pengorganisasian dan pengelolaanya yang 

melibatkan partisipasi setiap anggota dan pembagian hasil usaha yang cukup adil 

menjadikan koperasi sebagai harapan pengembangan perekonomian Indonesia. 

Salah satu usaha pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan gerakan 

koperasi sebagai wadah untuk membantu golongan ekonomi lemah ialah dengan 

dibentuknya Koperasi Unit Desa (KUD). KUD ini berbentuk badan usaha yang 

merupakan kesatuan ekonomi terkecil dalam rangka pembangunan pedesaan. 

KUD sebagai koperasi pedesaan, melakukan berbagai kegiatan ekonomi. 
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Selama ini pengukuran Koperasi Unit Desa masih menggunakan kinerja 

keuangan saja. Namun, pengukuran kinerja keuangan memiliki kelemahan yaitu 

hanya menunjukkan hasil-hasil dari keputusan masa lalu, serta tidak 

memperhatikan aspek non keuangan. Sehingga diperlukan pengukuran Balanced 

Scorecard yang tidak hanya menggunakan aspek keuangan saja melainkan juga 

menggunakan aspek non keuangan.  

Menurut Mulyadi (2001:1) Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu 

Kartu Score (Scorecard) dan berimbang (Balanced). Kartu Score adalah kartu 

yang digunakan untuk mencatat score kinerja hasil seseorang. Balanced 

Scorecard adalah merupakan suatu sistem pengukuran kinerja yang 

mempertimbangkan kinerja suatu perusahaan bukan hanya pada aspek keuangan 

saja tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek non keuangan. Aspek–aspek non 

keuangan tersebut adalah perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal 

dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Keunggulan Balanced Scorecard ialah menjanjikan sasaran stategik yang 

komperehensif, koheren, seimbang, dan terukur melipatgandakan kinerja keuangan 

perusahaan.  Namun Balanced Scorecard mempunyai kelemahan ialah terlalu 

banyak penilaian, manajer memiliki resiko kehilangan fokus karena mencoba 

banyak dalam satu waktu. 

Perspektif keuangan diperlukan KUD untuk mengetahui kemampuan  

memperoleh laba. Perspektif pelanggan diperlukan KUD untuk mengetahui 

kemampuan memberikan loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepercayaan 

konsumen. Perspektif proses bisnis internal diperlukan KUD untuk mengetahui 
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kemampuan menghasilkan produk atau jasa secara efektif dan efisien. Perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran diperlukan KUD untuk mengetahui keberhasilan 

meningkatkan keahlian kerja karyawan. 

KUD “DAU”  adalah unit pengolahan susu yang menghimpun semua susu 

yang dihasilkan oleh sapi penduduk sekitar koperasi. Berdasarkan informasi data 

lampiran 2, tingkat keuntungan penjualan mengalami fluktuasi. Selama ini 

koperasi menggunakan alat ukur kinerja yang konvensional (rasio keuangan), 

namun mempunyai kelemahan yaitu tidak memperhatikan aspek non keuangan. 

Dengan menggunakan Balanced Scorecard dapat dinilai dari pertumbuhan dan 

pembelajaran yang berpengaruh pada proses internal bisnis sehingga pelanggan 

menjadi puas dan pada akhirnya mengalami peningkatan keuntungan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk 

mengemukakan judul ”Analisis Penilaian Kinerja Berdasarkan Penerapan 

Balanced Scorecard (Studi kasus pada KUD “DAU” Kabupaten Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Balanced Scorecard sebagai ukuran penilaian kinerja dapat 

diterapkan di KUD ”DAU” Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana kinerja KUD ”DAU” Kabupaten Malang jika diukur dengan 

Balanced Scorecard? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menerapkan Balanced Scorecard sebagai ukuran penilaian kinerja di 

KUD ”DAU” Kabupaten Malang. 

2. Untuk menilai kinerja KUD “DAU” Kabupaten Malang berdasarkan ukuran 

Balanced Scorecard. 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Bagi Koperasi 

Dengan menilai penerapan Balanced Scorecard dalam mengukur 

kinerja organisasi, diharapkan akan muncul rekomendasi yang dapat  

mengoptimalkan kinerja dan sebagai alat pembanding penilaian kinerja yang 

diterapkan KUD “DAU” Kabupaten Malang. 

b. Bagi pihak lain 

Diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran 

dalam bahan penilaian kinerja khususnya Balanced Scorecard. 

 

 


