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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perusahaan dewasa ini berada pada kondisi persaingan yang sangat 

ketat. Semakin meningkatnya proses globalisasi, menjadikan manajemen suatu 

perusahaan memerlukan peta baru untuk mengelola perusahaan secara efektif. 

Namun juga memerlukan kompetensi baru untuk membuat peta perjalanan dan 

untuk secara berkelanjutan meng up-date peta tersebut, agar mereka berhasil 

membawa perusahaan memasuki lingkungan bisnis yang kompleks dalam 

mewujudkan visi organisasi (Mulyadi dan Setyawan, 2010:306). 

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 

mengevaluasi hasil kerja dari periode yang lalu. Sehubungan dengan hal itu, 

pengukuran kinerja sebaiknya dilakukan secara komprehensif, sehingga 

pengambilan keputusan berkaitan dengan strategi dapat dilakukan secara 

menyeluruh.  

Peran strategi akan dapat mengakomodasi setiap perspektif yang terlibat 

dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Kinerja secara tradisional hanya 

menitikberatkan pada keuangan. Tolok ukur ini bersifat agregat sehingga tidak 

mampu mengungkapkan sebab-sebab keberhasilan perusahaan dan hanya 
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melaporkan apa yang terjadi di masa lalu tanpa dapat menunjukkan kinerja 

manajer dalam memperbaiki kinerja perusahaan pada periode selanjutnya.  

Penilaian kinerja secara tradisional sangat menyesatkan karena adanya 

kemungkinan kinerja keuangan yang baik saat ini telah mengorbankan 

kepentingan-kepentingan jangka panjang perusahaan. sebaliknya kinerja 

keuangan yang baik saat ini terjadi karena perusahaan melakukan investasi-

investasi dan kepentingan jangka panjang perusahaan. Selain itu pengukuran 

kinerja hanya berfokus pada kinerja keuangan cenderung mengabaikan kinerja 

non keuangan seperti kepuasan pelanggan, produktivitas, proses yang 

digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi kepuasan pelanggan 

(Mulyadi, 2010:16). 

Pendekatan Balanced Scorecard mencakup empat perspektif, yaitu: 1) 

perspektif keuangan (financial) yaitu untuk menentukan pencapaian keuangan 

yang optimal berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek. 2) 

perspektif pelanggan (costumer), untuk melihat bagaimana pandangan 

pelanggan terhadap pelayanan perusahaan 3) perspektif proses bisnis internal 

(internal business process), untuk mengungkap apa yang harus diunggulkan 

oleh perusahaan dan 4) perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning 

and growth), untuk mengungkapkan tentang kemampuan perusahaan dalam 

melakukan perbaikan dan menciptakan keahlian karyawan. 

Tujuan dari ditemukannnya konsep “Balanced Scorecard” lebih sekedar 

sekumpulan ukuran kinerja khusus finansial dan non finansial. Karena 

Balanced Scorecard merupakan suatu benturan antara keharusan membangun 
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suatu kapabilitas kompetitif jangka panjang dengan tujuan pendek perusahaan. 

Konsep ini juga termasuk kedalam dua perubahan signifikan dari pelaporan 

tradisional. Pertama, penggabungan dari alat non finansial. Kedua, perubahan 

terpenting dalam mensejajarkan alat dengan strategi perusahaan. 

Dalam usaha menyatukan arah dari setiap unsur-unsur ini secara 

bersamaan, maka Balanced Scorecard membantu top manajemen 

mengkomunikasikan strategi mereka kepada organisasi dan mengevaluasi 

kemajuan prestasi serta strategi organisasi. Penelitian ini juga berguna untuk 

penyusunan dan penggunaan Balanced Scorecard pada Konveksi CV. Batik 

Permata Tuban. Pihak manajemen selama ini menerapkan sistem penilaian 

kinerja perusahaan hanya mendasarkan pada kemampuan untuk mendapatkan 

keuntungan, jadi kinerja hanya diukur secara keuangan atau finansial. Kondisi 

ini menjadikan evaluasi yang dilakukan perusahaan belum mampu 

menjangkau secara keseluruhan terkait dengan pencapaian kinerja perusahaan. 

Konveksi CV. Batik Permata Tuban selama ini belum mampu 

menetapkan strategi secara tepat dikarenakan hanya mendasarkan pada 

penilaian kinerja dengan menggunakan dasar kinerja keuangan. Analisis 

kinerja perusahaan dengan menggunakan balanced scorecard akan 

memberikan dukungan terkait dengan upaya perusahaan menetapkan strategi 

secara tepat sehingga pencapaian tujuan perusahaan dapat secara maksimal 

dapat dicapai oleh perusahaan. 

Pemilik Konveksi CV. Batik Permata Tuban dalam mengukur 

pencapaian kinerja atas usaha yang dijalankan selama ini hanya menggunakan 
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dasar pencapaian laba, kondisi ini menjadikan usaha yang dijalankan belum 

sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Adapun data mengenai 

pencapaian laba selama 5 tahun terakhir dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1  Pencapaian Laba  CV. Permata Tuban Tahun 2010-2014  

(Dalam Rupiah) 

 

Tahun Laba Penurunan/Peningkatan 

2010 44.077.040 - 

2011 34.235.781 (22,32%) 

2012 35.297.961 3,10% 

2013 70.081.610 98,54% 

2014 74.905.061 6,88% 

Sumber: Konveksi CV. Batik Permata Tuban 

 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir 

menunjukkan adanya penurunan atas pencapaian laba yang dihasilkan, 

kondisi ini memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja atas usaha 

yang dilakukan. Penurunan ini juga dikarenakan pemilik tidak pernah 

melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja non keuangan perusahaan 

sehingga kebijakan yang ditetapkan belum mampu mendukung pencapaian 

kinerja keuangan perusahaan.  

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan uraian tersebut maka rumusan masalah penelitian 

yaitu: Bagaimana kinerja perusahaan konveksi CV. Batik Permata Tuban 

dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard ? 
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C.  Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini yaitu data laporan keuangan yang 

digunakan yaitu mulai tahun 2010-2014 untuk melakukan pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan Balanced Scorecard. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kinerja perusahaan konveksi CV. Batik Permata Tuban 

dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi CV. Batik Permata Tuban 

Memberikan masukan pada perusahaan yang bersangkutan tentang 

kinerja perusahaannya, sehingga dapat digunakan oleh pihak 

manajemen untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan. 

b. Bagi  Kreditur CV. Batik Permata Tuban 

Bagi kreditur hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan dalam membuat keputusan pemberian kredit perusahaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian kinerja keuangan 

kearah yang lebih baik khususnya dibidang yang sama. 

 




