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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengukuran kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana perkembangan perusahaan tersebut telah tercapai. Pengetahuan 

mengenai kondisi yang terjadi sekarang adalah  dasar bagi perusahaan  untuk 

melakukan  perbaikan  dan  melakukan  langkah-langkah  yang  akan  diambil 

pada tahap berikutnya. 

Keberhasilan perusahaan pada masa yang akan datang akan  ditentukan  

oleh  bagaimana  investasi  dan  pengelolaan  aset  intelektual atau  tak  berwujud  

seperti  kompetensi  pekerja,  loyalitas pelanggan dan pengendalian mutu, daripada 

fokus pada bagaimana pengelolaan dan investasi pada  aset  fisik,  melakukan  

investasi  ini, keberhasilan  dan  kegagalan suatu  perusahaan  tidak  dapat  diukur  

dalam  jangka  pendek  dengan  model keuangan tradisional. 

Pengukuran kinerja perusahaan merupakan suatu alat manajemen  

yang penting dalam menghadapi persaingan di pasar global, perusahaan harus 

selalu terpacu untuk meningkatkan kinerjanya secara terus menerus. Adanya 

suatu pengukuran, kondisi proses bisnis perusahaan dapat diketahui.  Balance 

Scorecard  (BSC)  yang  merupakan  konsep  pengukuran  yang  diturunkan 

langsung  dari  strategi  bisnis  perusahaan  perlu  terus  dipantau,  karena  

akan mengarahkan  karyawan  terhadap  faktor-faktor  sukses  kunci  untuk 

membangun  kesuksesan  perusahaan. 
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Guna mencapai  keberhasilan ini, perusahaan harus termotivasi untuk 

melakukan perbaikan yang berkelanjutan baik terhadap hasil pengukuran 

kinerja maupun tolak ukur kinerja itu sendiri. Tolak ukur kinerja  yang 

dimaksud adalah  Key Performance  dalam  Balanced Scorecard (BSC). BSC 

adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan.  

Balanced scorecard terdiri dari dua kata:  kartu skor (scorecard) dan 

berimbang (balanced).  Kartu skor  adalah kartu yang di gunakan untuk 

mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk 

merencakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel di masa depan  

(Mulyadi, 2001:02). 

BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja 

eksekutif. Awal penggunaan kinerja eksekutif diukur hanya dari segi 

keuangan, kemudian berkembang menjadi luas yaitu empat perspektif yang 

kemudian digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara utuh. Empat 

perspektif tersebut yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

CV. Indah Cemerlang merupakan suatu perusahaan Tegel yang ada di 

Jawa Timur, perusahaan industri yang bergerak dalam penjualan bataco, 

genteng dan tegel dengan daerah operasi di dalam dan di luar kota Malang. 

Adanya transaksi atas penjualan tersebut diperlukan suatu sistem pengukuran 

untuk dapat mengetahui kinerja suatu perusahaan dari tahun ke tahun yang 

berada di Malang. 
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Dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dengan menggunakan input laporan keuangan dapat dilakukan dengan 

berbagai macam metode analisis. Salah satu metode yang umum yang 

digunakan adalah analisis rasio keuangan. Yang digunakan yaitu rasio 

likuidasi, rasio aktifitas , rasio leverage, rasio provitabilitas dan rassio nilai 

pasar biasanya yang ada didalam rasio keuangan. Dalam rasio tersebut 

terdapat kelemahan dan keterbatasan-keterhatansan yang dilakukan data nilai 

keuangan tanpa melihat nilai pasar dan asset yang dimiliki. 

Terdapat metode lain yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan adalah dengan menggunakan metode radar, tolok ukur yang 

digunakan anatara lain: rasio provitabilitas, rasio produktivitas, rasio 

staabilitas. Kelemahan dari motede radar ini adalah sering membuta investor 

merasa kibunganan karena banyaknya ukuran sehingga kurang memenuuhi 

pengukuran dalam dunia bisnis. Selain metode tersebut, metode yang 

digunakan dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan 

perusahaan adalah metode EVA. Kriterianya meliputi biaya modal hutang, 

biaya modal saham, biaya modal rata-rata tertimbang. 

Kurangnya kesadaran terhadap tujuan utama perusahaan adalah 

sebagai intuisi pencipta kekayaan menyebabkan rendahnya kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan finansial return dalam jangka panjang. 

Untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan harus 

memiliki kemampuan besar dalam menghasilkan financial return, dengan 

adanya pendapat tersebut telah dikembangkan konsep baru dalam penilaian 

kinerja keuangan yang disebut Balanced Scorecard. 
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Adanya kebutuhan perusahaan akan sistem pengukuran kinerja yang 

komprehensif, koheren, seimbang dan terukur. Model pengukuran Balanced 

Scorecard dapat digunakan, pengukuran ini memiliki keistimewaan dalam hal 

cakupan pengukuran yang komprehensif karena tidak hanya 

mempertimbangkan kinerja keuangan saja tetapi dari kinerja non-keuangan 

juga. 

Model pengukuran Balanced Scorecard memungkinkan manajer 

perusahaan untuk mengukur bagaimana unit bisnis melakukan penciptaan 

nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan-kepeentinggan  untuk 

jangka panjang. Balanced Scorecard merupakan suatu pendekatan yang 

mengukur kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan empat aspek atau 

empat perspektif yaitu : perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 

proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Keunggulan dari pendekatan balanced scorecard adalah melengkapi 

kinerja di masa lalu dengan menggunakan ukuran kinerja sebagai pendorong 

kinerja perusahaan di masa depan. Balanced scorecard memiliki aspek 

keuangan diwakili dengan perspektif keuangan, sedangkan aspek non 

keuangan diwakili dengan perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal 

serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Perusahaan CV. Indah Cemerlang merupakan perusahaan lokal yang 

sampai sekarang masih beroperasi dibidang pembuatan beton, bataco, dan 

tegel. Di perusahaan tersebut masih menggunakan penerapan strategi dalam 

konsep modern dalam produksi maupun pemasarannya, dan perusahaan 
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hanya menggunakan pengukuran kinerja yang bersifat jangka pendek dengan 

menggunakan pengukuran kinerja keuangan, dengan menggunakan strategi 

BSC pihak manajemen dapat mempertimbangkan kondisi di masa depan yang 

semakin kompetitif. 

Selain itu dengan menerapkan strategi BSC perusahaan dapat melihat 

manfaatnya tidak hanya dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang 

juga,  Balanced Scorecard  dalam pengukuran kinerja yang meliputi 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal 

dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang semua perspektif tersebut 

saling berhubungan dan saling berkaitan, semua perspektif apabila diterapkan 

dengan baik oleh perusahaan akan dilihat baik atau tidak baiknya kinerja 

perusahaan tersebut. 

Permasalahan yang ada dalam CV. Indah Cemerlang ini tidak adanya 

pengukuran yang lengkap tentang bagaimana kinerja keuangan didalam 

perusahaan tersebut, di CV. Indah Cemerlang ini juga kurangnya pemahaman 

dalam menilai kinerja perusahaannya dari aspek non keuangan, maka dari itu 

saya sebagai peneliti menerapkan konsep balanced scorecard ini agar dapat 

mengetahui lebih jauh lagi bagaimana kinerja didalam perusahaan tersebut. 

Adanya penelitian menggunakan analisis balanced scorecard  di CV. 

Indah Cemerlang Malang ini agar dapat menilai kinerja baik keuangan 

maupun non keuangan, disamping itu untuk  mengetahui kondisi yang akan 

dicapai dalam periode tertentu apakah kondisi dari perusahaan tersebut baik 

atau kurang baik dari segi empat perspektif tersebut atau malah sebaliknya. 
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Tabel penjualan CV. Indah Cemerlang beberapa tahun ini dapat diketahui 

bahwa kondisi perusahaan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel penjualan berikut ini. Angka penjualan setiap 

tahun mengalami kenaikan, sehingga laba peningkatan pun meningkat. 

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat selama tahun 2013-2015 

perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam  laba 

penjualannya. Kelemahan dalam sistem pengukuran kinerja perusahaan hanya 

berfokus pada aspek keuangan sehinggan mengabaikan aspek non keuangan. 

Adapun laba bersih CV. Indah Cemerlang Malang tahun 2013-2015  adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Laba bersih CV. Indah Cemerlang Malang tahun 2013-2015 

Tahun Laba bersih 

2013 Rp. 321.175.609 

2014 Rp. 353.293.169 

2015 Rp. 432.073.305 

  Sumber : CV. Indah Cemerlang 

Adanya pengukuran kinerja menggunakan balanced scorecard ini 

perusahaan dapat mengukur kinerja non keuangan dengan pengukuran 

menggunakan perspektif pelanggan, produktivitas dalam proses bisnis 

internal dan proses pembelajaran dan pertumbuhan yang ada didalam 

perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Berkaitan dengan permasalahan di 

atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis kinerja 

perusahaan menggunakan metode Balanced Scorecard. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan perumusan 

masalahnya: “Apakah Kinerja Pada Perusahaan CV. Indah Cemerlang sehat 

apabila diukur menggunakan pendekatan balanced scorecard?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja perusahaan bila diukur 

dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan CV. Indah Cemerlang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan kedepannya dan 

memberikan gambaran tentang pentingnya balanced scorecard 

sebagai solusi yang baik untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. 

b. Bagi Kreditur 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan dan 

pemahaman kreditur dalam melakukan perdagangannya agar lebih 

teliti lagi jika ingin melakukan pengkreditan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan acuan serta dapat digunakan untuk menambah 

wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai penelitian yang 

sama. 
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D. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah hanya pada data pelaporan keuangan yang 

digunakan dari tahun 2013-2015 dan kinerja perusahaan yang dilihat dari 

empat perspektif: Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif 

Proses, dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan. 


