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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pengukuran kinerja adalah proses mengukur tindakan efektivitas dan efisiensi 

(Neely et al., 2005), artianya pengukuran kinerja digunakan untuk mengerahui 

sejauh mana efektivitas dan efisensi kerja perusahaan.  

CV. Mitra Jaya Companny adalah industri yang memproduksi mesin penetas 

telur dan spare part mesin penetas telur, perusahaan ini didirikan oleh Bapak Hadi 

Mulyanto sejak tahun 1990 dengan lokasi usaha di Jl. Pulosari 1 Blok P No. 1, 

Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Jumlah tenaga kerja CV. Mitra 

Jaya Comapany yaitu 57 orang. Didunia industri mesin penetas telur semakin 

kompetitif antara perusahaan disektor ini, perbedaan harga, kualitas dan pelayanan 

menjadi faktor-faktor dalam persaingan pasar. Adapun tingkat pertumbuhan 

pendapatan CV. Mitra Jaya Company  tahejak tahun 2014 – 2017 diketahui pada 

tahun 2014 sebesar 23%, ditahun 2015 terjadi peningkatan mencapai 25% dan 

terjadi penurunan sebesar 24% pada tahun 2016, di tahun 2017 terjadi peningkatan 

hingga 28%. Secara umum jika ditinjau dari jumlah produk yang terjual maka rata-

rata mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Karena tidak adanya 

pengukuran kinerja secara komperhensif, perusahaan tidak mengetahui sejauh 

mana perkembangan serta kekurangan perusahaan, secara teknis managemen 

perusahaan tidak terukur dan serampangan, sistem kerja perusahaan tidak memiliki 

rule yang jelas, peluang berkembangnya perusahaan menjadi terhambat, minim 

starategi-strategi untuk mengembangkan perusahaan. oleh sebab itu perlulah 

pengukuran kinerja menggunakan model tertentu untuk mengetahui sejauh mana 

perusahaan sudah mencapai target.  

Pada penelitian ini, dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan 

pendekatan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard adalah metode pengukuran 

kinerja perusahaan dengan memperhatikan aspek finansial dan non finansial. 

keunggulan dari metode ini yaitu dapat menterjemahkan misi dan strategi 

perusahaan ke dalam tujuan-tujuan pengukuran berdasarkan empat perspektif yaitu: 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta 
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perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced scorecard tidah hanya 

mengukur hasil akhir outcome, namun juga melihat aktivitas-aktivitas penentu hasil 

akhir driver (Nugrahayu, 2015). Metode Balanced Scorecard (BSC) akan 

dikombinasikan dengan metode Analytichal Hierarchy Process (AHP), Objetive 

Matrix (OMAX) dan Traffic Light System (TSL). Diharapkan dengan dilakukanya 

pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balanced Scorecard dapat 

membantu perusahaan dalam mengidentifikasi persoalan perusahaan  secara 

komperhensif, dan membantu menyelesaikan persoalan perusahaan yang ada, 

sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang persoalan perusahaan, maka dapat dilakukan 

perumusan masalah sebagai berikut: “Sejauh mana perusahaan sudah mencapai 

target perusahaan dengan metode balanced scorecard”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui sejauh mana pencapain perusahaan dengan analisis 

perancangan sistem pengukuran kinerja dengan metode Balanced 

Scorecard, Analythical Hierarchy Process (AHP), Objective Matrix 

(OMAX), dan Traffic Light System (TLS).    

2. Menganalisis permasalahan perusahaan dari hasil analisis perancangan 

sistem pengukuran kinerja.  

 

1.4. Manfaat Peneitian 

Manfaat penelitian yaitu : 

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah ilmu 

pengetahuan dalam bidang pengukuran kinerja.  

2. Sedangkan secara praksis, diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu 

dalam mengetahui situasi perusahaan secara komperhensif dan membantu 

perusahaan dalam menyelesaikan persoalan perusahaan 



3 

1.5. Batasan Masalah dan Asumsi 

1. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari meluasnya

permasalahan, maka perlu adanya batasan masalah yang akan di teliti.

Adapun batasan yang digunakan adalah:

a. Penelitian yang dilakukan yaitu mengukur performansi kinerja

perusahaan dengan empat perspektif, yaitu perspektif keuangan,

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan.

b. Melakukan analaisis tolak ukur pada perspektif keuangan, perspektif

pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan.

c. Penelitian dilakukan pada 3 departemen yaitu General Manager,

Manager Accounting dan marketing, Manager Produksi.

d. Menggunakan data selama 4 tahun terakhir (2014, 2015, 2016, 2017).

e. Konteks pembahasan hanyalah pada Sistem Pengukuran Kinerja

dengan metode Balance Scorecard.

2. Asumsi

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Segala sesuatu yang dinyatakan responden (berupa jawaban yang

diberikan dalam kuisioner) merupakan cerminan pendapat mereka yang

sesungguhnya memiliki maksud yang sama dengan peneliti.

b. Interpretasi responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

dalam kuisioner sama dengan yang dimaksud peneliti.




