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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar belakang  

Industri rokok di Indonesia mengalami pasang surut, tahun 1998 yang 

merupakan awal masa krisis, industri rokok malah mencapai puncak 

produksinya. Selama masa krisis, tenaga kerja industri rokok terus mengalami 

peningkatan, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan produksi. Kondisi ini 

berdampak pada penurunan produktivitas pekerja industri rokok. Walaupun 

demikian, produktivitas tenaga kerja industri rokok selama masa krisis tidak 

berbeda apabila dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja sebelum 

masa krisis. Produktivitas perusahaan selama masa krisis justru lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan sebelum masa krisis. 

Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok di awal tahun 2010 

membuat kalangan pengusaha rokok kecil semakin terjepit. Sebanyak 600 

perusahaan rokok kecil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri 

Rokok Indonesia (Formasi) mendesak pemerintah untuk menunda rencana 

tersebut. Melihat kondisi seperti ini, perusahaan rokok kecil secara pelan-

pelan akan mati dengan sendirinya. Pasalnya, dengan kebijakan single tarif 

tersebut, perusahaan rokok kecil harus menaikkan harga jual eceran. Kondisi 

ini mengakibatkan rokok kecil tidak akan bisa bersaing dengan rokok besar. 

Akan tetapi, perusahaan kecil tetap dapat bertahan. Apabila perusahaan 
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melakukan penilaian kinerjanya dengan baik, untuk menentukan keberhasilan 

perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.   

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian atau pengukuran 

kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Selain 

digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam 

perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun 

reward yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran 

kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang lalu. 

Banyak alat pengukuran kinerja yang dapat di gunakan di antaranya 

Camel, Return on Asset, Return on equity, EVA (economic value added), 

namun pada kasus PR. PRIMA BUMI PAKUWON JAYA SUMBEREJO-

BOJONEGORO lebih mengacu pada analisis Balanced Scorecard karena 

memiliki cakupan yang komperehensif, yang terdiri atas tolok ukur keuangan 

yang menunjukkan hasil dari tindakan yang di ambil sebagaimana di 

tunjukkan pada tiga perspektif tolok ukur operasional lainnya, kepuasan 

pelanggan, proses internal, dan kemampuan berorganisasi untuk belajar dan 

melakukan perbaikan. 

Balanced scorecard merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, 

yang secara komperehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer 

tentang performance bisnis. Alat analisis ini digunakan oleh perusahaan untuk 

mengukur kinerja keuangan, maupun data-data penjualan dan lingkungan 
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sekitar perusahaan. Alasan menggunkan pengukuran balanced scorecard, agar 

perusahaan dapat memahami kondisi internal perusahaan sekaligus kondisi 

pemasaran, serta kondisi pelanggannya. 

Dalam beberapa tahun ini kondisi perusahaan, menunjukkan 

perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel 

penjualan berikut ini. Angka penjualan tiap tahun mengalami kenaikan, 

sehingga laba penjualan juga ikut meningkat. 

Tabel 1.1 Data penjualan Tahun 2008, 2009, 2010 

Tahun penjualan 
2008 Rp.  15.920.653.000 
2009 Rp.  19.500.980.000 
2010 Rp.  23.988.450.200 

Sumber: Pr Prima Bumi Pakuwon Jaya Sumberejo-Bojonegoro 

Kabupaten Bojonegoro merupakan kota kecil yang lumayan banyak 

industri rokok disana, antara lain rokok 369, oeloeng dengan pendapatan 

daerah yang tergolong lumayan tinggi untuk wilayah setingkat kota 

Bojonegoro, dengan wilayah pemasaran yang masih regional, maupun yang 

hanya meliputi daerah pemasaran lokal saja. Pemerintah menganjurkan bahwa 

merokok dapat mengganggu kesehatan, namun tidak mengurangi pembeli 

konsumen terhadap rokok terbukti dengan volume penjualan perusahaan 

rokok yang tetap stabil bahkan terkadang relatif mengalami kenaikan. 

PR PRIMA BUMI PAKUWON JAYA merupakan perusahaan rokok 

yang cukup baik karena pendapatan tiap tahunnya terus meningkat di wilayah 

Bojonegoro, tetapi selama ini permasalahan yang ada pada perusahaan 

cenderung terletak pada segi non keuangannya dan perusahaan sendiri selama 
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ini memang tidak pernah melakukan pengukuran kinerja dari segi non 

keuangan. Perhatian manajer hanya terfokus pada kinerja keuangan 

perusahaan. Akibatnya hal- hal yang mempengaruhi kinerja perusahaan dari 

segi non keuangan seperti customer terabaikan padahal, peningkatan 

kepercayaan customer terhadap layanan perusahaan sangat menentukan 

keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Maka dari itu, perusahaan 

memerlukan pengukuran kinerja menggunakan balanced scorecard, karena 

dengan pengukuran ini di rasa perusahaan akan mengetauhi sehat dan tidaknya 

kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan tersebut. Sesuai dengan 

perusahaan yang ingin tetap berjaya dalam industri rokok. Selain itu juga ingin 

memberikan kepuasan terhadap konsumen secara berkualitas dan tetap 

menjaga kualitas rasa. Hal-hal yang mempengaruhi tentang kinerja perusahaan 

dapat di analisis melalui balanced scorecard dan di harapkan dapat 

memberikan pemahaman tentang bagaimana pengukuran kinerja perusahaan 

dengan Balanced Scorecard dapat di terapkan secara nyata dan di sesuaikan 

dengan teori yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas maka mendorong penulis untuk mengambil 

topik sekaligus judul penelitian yaitu : “Analisis Kinerja Perusahaan Rokok 

Prima Bumi Pakuwon Jaya Sumberejo-Bojonegoro”. 

 
B. Rumusan masalah  

Balanced scorecard memiliki cakupan yang lebih komperehensif 

selain mempertimbangkan kinerja keuangan juga mempertimbangkan kinerja 

non keuangan. Balanced scorecard tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi 



 5 

juga aktifitas-aktifitas penentu hasil akhir, karenanya perumusan masalah di 

dalam penelitian ini adalah “Apakah kinerja “PR Prima Bumi Pakuwon Jaya –

Sumberejo-Bojonegoro” tahun 2008-2010 sehat ? 

 
C. Pembatasan penelitian 

Untuk lebih terarahnya pembahasan selanjutnya, maka perlu adanya 

pembatasan masalah, agar permasalahan menjadi lebih jelas dan terfokus. 

Penelitian ini di batasi pada peninjauan analisis kinerja perusahaan dengan 

menggunakan balanced scorecard dengan empat perspektif antara lain 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal dan 

perspektif perkembangan dan pertumbuhan. 

 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetauhi bagaimana kinerja perusahaan Pr Prima Bumi 

Pakuwon Jaya –Sumberejo-Bojonegoro, apabila di analisa dengan 

menggunakan Balanced Scorecard. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi pemilik  

Sebagai input untuk mengetauhi investasi dan perkembangan 

perusahaannya, sehingga pemilik bisa mengambil langkah-langkah 

pengembangan selanjutnya. 
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b. Bagi manajemen perusahaan 

Sebagai informasi bagi perusahaan dalam mengambil 

keputusan, tidak hanya berdasarkan pengukuran kinerja keuangan saja, 

tetapi juga non keuangan sehingga keputusan yang di ambil lebih 

menyeluruh. 

c. Bagi kreditur dan pemasok 

Sebagai bahan pertimbangan bagi kreditur dan pemasok untuk 

membuat keputusan berivestasi pada perusahaan ini. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan 

acuan bagi peneliti lain yang meneliti pada bidang yang sama. 


