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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

bagi perusahaan, karena hasil dari analisis kinerja tersebut diantaranya dipakai 

oleh pihak manajemen sebagai acuan untuk mengambil keputusan dan 

mengevaluasi kinerja manajemen dan unit-unit yang terkait di lingkungan 

perusahaan. Berbagai informasi dikumpulkan dengan baik agar pekerjaan yang 

dilakukan dapat mudah dikendalikan dan dipertanggung jawabkan. Hal ini 

dilakukan agar dapat tercapai efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses 

bisnis yang ada di perusahaan.  

Balanced Scorecard merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang 

menawarkan keseimbangan antara penilaian kinerja keuangan dan non 

keuangan. Metode ini menyediakan perusahaan untuk menuju keberhasilan 

persaingan masa depan dan mempunyai keistimewaan yaitu dalam hal cakupan 

pengukurannya yang cukup komprehensif, karena selain mempertimbangkan 

kinerja-kinerja keuangan.  

Pemilihan metode Balanced Scorecard karena metode ini 

memungkinkan para manajer perusahaan untuk mengukur bagaimana unit 

bisnis dapat melakukan penciptaan nilai sekarang dengan mempertimbangkan 

kepentingan-kepentingan di masa yang akan datang. Model BSC ini mencakup 

aktivitas penciptaan nilai yang dihasilkan oleh komponen perusahaan yang 

berasal dari internal maupun eksternal. BSC tetap mempertahankan ukuran 
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keuangan sebagai suatu ringkasan penting kinerja manajerial dan bisnis hanya 

saja ditambah dengan ukuran lain yang digunakan untuk menyeimbangkan 

usaha dan perhatian eksklusif kinerja keuangan dan non keuangan, serta kinerja 

jangka pendek dan jangka panjang.  

Pada saat ini semakin banyak perusahaan jasa yang muncul dan 

berkembang, sehingga perusahaan memerlukan suatu strategi yang bagus guna 

untuk memenangkan pasar. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah 

badan usaha yang sebagian besar atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh 

Negara Republik Indonesia. PT Rajawali Nusindo (PT Rajawali Nusantara 

Indonesia) Cabang Malang adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang 

bergerak di bidang agroindustri, farmasi, dan perdagangan. Perusahaan ini 

berada di Jalan Delima No.7, Bareng, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 

(65116). 

Tabel 1.1 

Data Keuangan Tahun 2016-2017 

Keterangan Tahun 

2016 % 2017 

Penjualan 32.388.649.524,05 72% 55.643.800.262,61 

Laba Bersih 1.236.978.031,57 -4% 1.184.020.786,90 

Sumber: PT Rajawali Nusindo Cabang Malang 

Penjualan dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan 

sebesar 72%, hal ini disebabkan karena pemesanan produk yang selalu 

bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi, laba bersih mengalami penurunan 

sebesar -4% dikarenakan ada beberapa masalah didalam perusahaan. Pertama 

perusahaan tidak mampu mengirimkan produk dalam waktu singkat sehingga 

menimbulkan komplain dari pelanggan. Komplain dari pelanggan membuat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Agroindustri
https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
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laba perusahaan menurun, karena perusahaan melakukan pembayaran ganti 

rugi kepada pelanggan atas pengiriman produk yang tidak tepat. Jadi meskipun 

penjualan meningkat, akan tetapi laba perusahaan menurun. Kedua, 

dikarenakan perusahaan pada tahun itu kontribusi terbesar yang dihasilkan 

yaitu dari sektor farmasi dan alkes (alat kesehatan). 

Seharusnya perusahaan harus mampu menjalin hubungan baik dengan 

pelanggannya sehingga dalam keadaan pasar yang bersaing, masih saja ada 

pelanggan yang tetap percaya akan kualitas pelayanannya. Contoh pelanggan : 

RSUD Kanjuruhan Kepanjen, Apotek Araya Malang, Apotek Kawi, dll. 

Kualitas pelayanan terhadap pelanggan dapat mempengaruhi siklus hidup 

panjang perusahaan, yang nantinya akan mempengaruhi pendapatan 

perusahaan dari tahun ke tahun. 

Pengukuran kinerja perlu dilakukan perusahaan karena untuk 

mengetahui kinerja yang dicapai selama periode tertentu dan digunakan 

sebagai acuan dalam memperbaiki program-program ataupun kegiatan 

perusahaan. Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mengetahui 

keadaan kesehatan kinerja bisnis PT RNI cabang malang. Hasil tersebut akan 

digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi keberhasilan manajemen dalam 

mengelola bisnis.  

Dalam mencapai tujuan perusahaan, pihak manajemen harusnya 

memperhatikan segala aspek dalam perusahaan. Salah satu elemen penting 

yang dapat mempengaruhi penerapan BSC, adanya metode inilah perusahaan 

akan mengetahui kesehatan kinerja bisnisnya. Berdasarkan latar belakang 
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diatas, maka peneliti mengambil judul: ”Penerapan Balanced Scorecard 

dalam Mengevaluasi Kinerja Bisnis PT Rajawali Nusindo Cabang 

Malang”. 

 

B. Rumusan Penelitian 

Bagaimana kesehatan kinerja bisnis PT Rajawali Nusindo Cabang 

Malang jika diukur menggunakan metode Balanced Scorecard?  

 

C. Batasan Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti 

memfokuskan pada kajian dan pembahasan data tahun 2016-2017, dengan 

variabel keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pertumbuhan dan 

pembelajaran.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Konsisten dengan permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesehatan kinerja 

bisnis berdasarkan metode Balanced Scorecard yang meliputi perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada tahun 2016-2017. 
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2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Perusahaan  

Penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan yang lebih baik 

dalam menetapkan tolak ukur yang lebih obyektif untuk mengukur 

kinerja perusahaan dan diharapkan agar dapat memberikan masukan 

dalam pengambilan kebijakan pengembangan perusahaan. 

b) Bagi Kreditur  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

pertimbangan dalam memberikan kredit pinjaman terhadap perusahaan. 

c) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sumber informasi dan 

pengembangan di penelitian selanjutnya. 


