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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja adalah suatu gambaran pengelolaan organisasi yang dapat dinilai 

berdasarkan suatu ukuran yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau kegagalan 

aktivitas pengelolaan suatu organisasi dapat tercermin dalam kinerjanya. 

Tercapainya suatu kegiatan tercermin dalam kinerja suatu organisasi (Fitriyani, 

2012). Untuk dapat mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi maka 

diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

sebuah perusahaan. Pengukuran kinerja antara lain dapat digunakan sebagai 

dasar menyusun sistem imbalan atau sebagai dasar penyusun strategi organisasi 

atau perusahaan (Cahyono, 2000).   

Menurut Mulyadi dan Setyawan (2001), dalam manajemen tradisional, 

ukuran kinerja yang biasa digunakan adalah ukuran keuangan. Hal tersebut 

disebabkan ukuran keuangan dengan mudah dilakukan pengukurannya. 

Sedangkan untuk kinerja yang lain, seperti peningkatan kepercayaan customer 

terhadap layanan jasa perusahaan, peningkatan kompetensi dan komitmen 

personel, peningkatan produktivitas dan cost effectiveness proses bisnis yang 

digunakan untuk melayani customer, diabaikan oleh manajemen karena sulit 

pengukurannya. 

Contoh kasus yang terjadi pada Xerox (Kaplan dan Norton, 2000), 

memberikan gambaran bahwa titik berat kepada keuangan saja kurang mampu 
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memberikan pedoman untuk pengembangan organisasi di masa mendatang. 

Aspek lain seperti pelanggan, internal bisnis maupun peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam 

keberlangsungan organisasi itu sendiri (Sarno, 2009). 

Hal ini mendorong Kaplan dan Norton untuk merancang suatu sistem 

pengukuran kinerja yang lebih komprehensif yang disebut dengan Balanced 

Scorecard. Kaplan dan Norton (1993) menyatakan bahwa: “Balanced Scorecard 

provides executives with a comprehensive framework that translates a 

company’s strategic objectives into a coherent set of performance measures”.  

Balanced Scorecard memberikan suatu kerangka kerja bagi pihak 

manajemen untuk menerjemahkan misi dan strategi organisasi kedalam tujuan 

tujuan dan ukuran-ukuran yang dapat dilihat dari empat perspektif (Kaplan dan 

Norton, 2000). Konsep Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan 

dan Norton (2000) merupakan salah satu metode pengukuran kinerja dengan 

memasukkan empat aspek/perspektif di dalamnya yaitu 1) Financial perspective 

(perspektif keuangan), 2) Customer perspective (perspektif pelanggan), 3) 

Internal bisnis perspective (perspektif proses bisnis internal) dan, 4) Learning 

and growth perspective (perspektif pembelajaran dan pertumbuhan). 

Pengukuran kinerja tidak hanya dapat digunakan untuk menilai 

keberhasilan suatu organisasi, namun juga dapat digunakan sebagai evaluasi dan 

penyusun strategi. Hal ini didasari dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hanuma (2010) yang meneliti mengenai Analisis Balance Scorecard Sebagai 

Alat Pengukur Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Astra Honda Motor) 
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yang secara keseluruhan dinilai cukup baik. Kemudian Wahyuni (2011) yang 

meneliti mengenai Analisis Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran 

Kinerja Pada PT Semen Bosowa Maros. Hasil penelitian dengan menggunakan 

balanced scorecard dari empat perspektif dapat dinilai bahwa ukuran kinerja PT 

Semen Bosowa Maros sudah cukup baik.    

Industri farmasi merupakan industri yang bergerak dalam bidang produksi 

obat-obatan yang mana dalam hal ini dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan 

pasar dan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan obat-obatan, 

usaha farmasi di Indonesia juga mengalami pertumbuhan. Banyak bisnis farmasi 

baru yang muncul, yang berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

perkambangan obat-obatan. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi 

perusahaan farmasi untuk dapat mencapai keunggulan bersaing dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung peningkatan kualitas yang 

lebih baik pada konsumen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran kinerja 

yang dilakukan oleh perusahaan farmasi, dimana pengukuran tersebut tidak 

hanya mempertimbangkan aspek keuangan, namun juga aspek non keuangan. 

Melihat fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Analisis Pendekatan Balanced Scorecard Sebagai 

Suatu Sistem Pengukuran Kinerja Pada Perusahaan Farmasi Yang Go Public”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kinerja perusahaan farmasi yang go public dengan 

menggunakan pendekatan Balanced Scorecard?  
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini meneliti tentang pengukuran kinerja dengan pendekatan 

Balanced Scorecard pada perusahaan farmasi yang go public, namun obyek 

yang digunakan dalam penelitian hanya 3 perusahaan farmasi yang go public, 

yaitu Kimia Farma (Persero) Tbk, Indofarma (Persero) Tbk, dan Kalbe Farma 

Tbk. Ketiga perusahaan tersebut digunakan sebagai obyek penelitian karena 

sesuai dengan kriteria penelitian dalam pemilihan objek yaitu : 

1. Perusahaan termasuk jenis perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2015. 

2. Perusahaan farmasi tersebut telah menerbitkan laporan keuangan dan laporan 

tahunan (Annual Report) pada tahun 2014-2015. 

3. Menyajikan data-data keuangan dan non keuangan terkait pengukuran kinerja 

balanced scorecard pada laporan keuangan dan laporan tahunan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengukur kinerja perusahaan farmasi yang go public dengan 

menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi literatur 

ilmu akuntansi, khususnya dalam kajian tentang Balanced Scorecard. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan farmasi 

dalam melakukan pengukuran kinerja yang mampu mencerminkan seluruh 

aspek baik keuangan maupun menggunakan konsep Balanced Scorecard 

yang mungkin dapat diterapkan di masa yang akan datang.  


