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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan perekonomian dan dunia usaha akhir ini yang disertai 

dengan tajamnya persaingan di dalam menghasilkan produksi,  badan usaha 

pasti menginginkan hasil produksinya dapat diterima di masyarakat. Kunci 

persaingan dalam pasar global adalah kualitas total yang mencakup 

penekanan-penekanan pada kualitas produk, kualitas biaya atau harga, 

kualitas pelayanan, kualitas penyerahan tepat waktu, dan kepuasan-kepuasan 

lain yang terus berkembang guna memberikan kepuasan terus menerus 

kepada pelanggan.  

 Dampak globalisasi mempengaruhi dunia usaha yang semakin 

dinamis. Dunia usaha harus didukung oleh peningkatan efisiensi produktifitas 

maupun kinerja untuk mengetahui efektifitas pengelolaan perusahaan oleh 

pihak manajemen perusahaan. Menanggapi peluang ancaman dalam 

lingkungan bisnis yang tidak pastidibutuhkan suatu alat untuk mengukur 

kinerja sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi dan sasaran yang telah 

ditentukan dapat tercapai. (Srimindarti, 2004) 

 Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor 

penting dalam perusahaan, karena selain digunakan untuk menilai 

keberhasilan suatu perusahaan pengukuran kinerja juga dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan misalnya 

untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Kinerja 
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karyawan sendiri dapat berpengaruh kepada hasil kinerja perusahaan. Pihak 

manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai 

alat untuk mengevaluasi periode yang lalu. 

 Selama ini yang umum digunakan dalam menilai kinerja perusahaan 

adalah pengukuran kinerja tradisional yang hanya memfokuskan pada sektor 

keuangan saja. Pengukuran kinerja dengan sistem ini menyebabkan orientasi 

perusahaan hanya pada keuntungan jangka pendek saja dan cenderung 

mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Selain 

itu pengukuran kinerja dengan cara ini, kurang memperhatikan sektor 

eksternal perusahaan, serta kurang mampu menuntun perusahaan ke arah 

yang lebih baik.(Hanuma, 2011) 

 Perusahaan wajib meningkatkan kualitas kinerjanya baik disektor 

keuangan maupun non keuangan untuk dapat mencapai tujuan dan target serta 

tingkat pencapaian misi perusahaan. Sesuai dengan definisi kinerja sendiri 

yaitu tindakan pengukuran yang dapat dilakukan terhadap berbagai aktifitas 

dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut 

kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi 

tentang prestasi perusahaan dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas 

aktivitas perencanaan dan pengendalian tersebut. 

 PT. Wowin Purnomo Putera merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang makanan dan minuman yang memproduksi kecap. Salah satu cara 

dalam mendukung perkembangan perusahaan diperlukan sumberdaya 

informasi yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, sehingga dapat 
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membantu manajemen perusahaan sebagai keputusan baik yang berhubungan 

dengan visi dan misi perusahaan. 

 Pada tabel 1 dibawah ini menjelaskan tentang jumlah penjualan  dan 

jumlah laba yang dihasilkan PT. Wowin Purnomo Putera pada tahun 2013 

sampai 2015. Tabel tersebut menunjukkan bahwa data penjualan meningkat 

dari tahun sebelumnya, tetapi tidak diikuti oleh naiknya laba perusahaan. 

Data penjualan dan jumlah laba pada PT Wowin Purnomo Putera dapat 

dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Data Penjualan dan Laba pada PT. Wowin Purnomo Putera. 

Keterangan 
2013 

(Rp) 

2014 

(Rp) 

2015 

(Rp) 

Jumlah Penjualan 865.663.200 975.240.000 1.100.954.400 

Jumlah Laba 54.936.350 58.992.600 54.200.240 

Sumber : PT. Wowin Purnomo Putera. 

 Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penjualan pada 

PT. Wowin Purnomo Putera ini mengalami peningkatan pada tiga tahun 

terakhir, sedangkan untuk jumlah laba yang dihasilkan pada tahun 2014 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2015 

mengalami penurunan. Peningkatan jumlah penjualan yang tidak diikuti 

dengan naiknya laba perusahaan, mungkin disebabkan oleh kondisi 

perekonomian yang secara umum kurang stabil dan akhirnya mempengaruhi 

biaya produksi, transportasi dan operasional lainnya. 

 Selama ini pengukuran kinerja perusahaan pada PT. Wowin Purnomo 

Putera masih menggunakan alat ukur kinerja dari segi keuangan saja, yang 
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jika memperoleh nilai yang bagus dianggap mampu memberikan hasil yang 

memuaskan setidaknya bagi pemilik saham perusahaan maupun karyawan, 

dan pengukuran kinerja dengan cara tradisional ini hanya menunjukkan hasil-

hasil dari keputusan masa lalu tanpa memperhatikan faktor-faktor diluar 

keuangan yang merupakan faktor pemicu kinerja di masa mendatang.  

 Sementara untuk memperoleh hasil yang valid seharusnya perusahaan 

menganalisis dengan menggunakan metode seperti metode Balanced 

Scorecard, karena kita dapat mengukur kinerja perusahaan dari aspek 

keuangan maupun aspek non keuangan yang terdiri dari 4 perspektif yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal dan 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.  

 Tujuan dari suatu unit usaha dalam Balanced Scorecard tidak hanya 

dinyatakan dalam ukuran finansial, melainkan dijabarkan lebih lanjut 

kedalam pengukuran bagaimana unit usaha tersebut menciptakan 

kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja di 

masa yang akan datang dengan memandang kinerja perusahaan dari empat 

perspektif Balanced Scorecard. (Kaplan dan Norton, 2000:7) 

 Perluasan metode Balanced Scorecard ini akan memberikan kerangka 

kerja yang lebih komprehensif dalam memperjelas dan menerjemahkan visi 

dan strategi perusahaan kedalam seperangkat tujuan dan ukuran kinerja yang 

terpadu. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Penilaian Kinerja Perusahaan PT. Wowin 

Purnomo Putera Tahun 2013-2015”. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

Bagaimana kinerja PT. Wowin Purnomo Putera berdasarkan metode 

Balanced Scorecard? 

C. Batasan Masalah 

 Penilaian kinerja perusahaan menggunakan metode Balanced 

Scorecard dengan 4 perspektif yaitu perspektif finansial, pelanggan, internal 

bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk 

menganalisis dan mengetahui kinerja perusahaan pada PT. Wowin 

Purnomo Putera melalui metode Balance Scorecard. 

b. Manfaat Penelitian 

1) Bagi perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau 

bahan data dalam menjalankan kegiatan usaha dan dapat digunakan 

sebagai masukan bagi PT. Wowin Purnomo Putera dalam 

merencanakan kebijakan-kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan dimasa mendatang.  

2) Bagi kreditur 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit dan 
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memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah kredit yang 

diberikan dapat dibayar perusahaan pada saat jatuh tempo. 

3) Bagi penelitian selanjutnya 

 Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan 

melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai pengukuran kinerja 

dengan metode Balance Scorecard. 

 


