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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk mengukur sistem yang 

diterapkan, agar dapat diketahui sejauh mana sistem itu berkerja. Sistem 

pengukuran kinerja penting sekali digunakan untuk mengukur suatu organisasi 

perusahaan baik yang bersifat profit oriented maupun non profit oriented. Hal ini 

dikarenakan untuk mengetahui keberhasilan dan efektivitas dari suatu 

organisasinya, Perusahaan perlu melakukan pengukuran secara ilmiah dengan 

berbagai metode ilmiah yang ada. Hasil dari pengukuran ilmiah yang sudah 

dilakukan oleh perusahaan, dapat menunjukan ketercapaian dari implementasi 

sistem yang digunakan, apakah sudah sesuai apa belum. Suatu usaha industri pada 

umumnya hanya melakukan pengukuran kinerja dengan berfokus pada penilain 

faktor finansial saja. Pengukuran yang hanya berfokus pada faktor finansial saja, 

akan mengakibatakan tidak komprehensifnya suatu evalusi yang dijalankan, hal ini 

sejalan dengan penjelasan Kaplan dan Norton (2000), menyatakan bahwa 

penggunaan ukuran kinerja finansial (financial performance measurement) atau 

ukuran kinerja tunggal (simple performance measurement) tidak mampu 

mengunggkap aspek penting kinerja. Untuk itulah para pimpinan perusahaan harus 

menerapkan metode pengukuran kinerja yang mampu mengukur kinerja dari 

berbagai dimensi yang beragam di perusahaan. Sehingga para pimpinan perusahaan 

akan dengan muda melakukan manajemen dan pengambilan keputusan dari strategi 

yang diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. 

CV. IB My Project adalah Industri Kecil Menengah (IKM) yang bergerak 

di bidang konveksi dan sablon. IKM ini didirikan oleh Ibu Mumaizah dan Bapak 

Ahmad Basori sejak tahun 2011, dengan lokasi usaha di Jl. Makam kembar RT 

04/RW 01 desa Brengkok, Kec. Brondong, Kab. Lamongan, Jawa Timur. Jumlah 

tenaga kerja CV. IB My Project saat ini yaitu 25 orang. Perusahaan memiliki 

komitmen untuk mengutamakan kualitas, kecepatan pengerjaan, dan kesesuaian 

barang yang dihasilkan dengan kebutuhan pasar. Sejak tahun 2014 sampai 2017 
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perusahaan mengalami kenaikan jumlah produksi sekitar 30%-50%, namun 

kenaikan jumlah produksi ini tidak berbanding lurus dengan trend pendapatan yang 

diperoleh perusahaan. Belum adanya penerapan sistem pengukuran kinerja secara 

komprehensif, membuat perusahaan tidak mengetahui sejauh mana perkembangan 

serta kekurangan yang ada. Selama ini, pimpinan perusahaan hanya berfokus pada 

pengukuran kinerja aspek keuangan (Financial) sebagai keberhasilan usahanya. 

Sedangkan, berbagai aspek non Financial seperti aspek pelanggan (pasar), proses 

bisnis internal, dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan  masih kurang 

diperhatikan dengan baik. Secara teknis, akibat belum adanya rule yang jelas dalam 

pengukuran kinerja perusahaan, membuat para manajer cenderung serampangan 

dalam melakukan pengukuran, sehingga berdampak pada perkembangan 

perusahaan yang terhambat dan minim strategi-strategi yang digunakan. Selain itu, 

banyak munculnya industri konveksi di wilayah pemasaran, juga akan berpengaruh 

pada keberlanjutan usaha yang dijalankan di masa depan. Oleh sebab itu, untuk 

menghadapi berbagai permasalahan CV. IB My project, perlulah diterapkan sistem 

pengukuran kinerja menggunakan model tertentu, agar diketahui sudah sejauh 

mana kinerja perusasahaan selama ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini peneliti bermaksut 

melakukan pengukuran kinerja menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) 

yang dikombinasikan dengan metode Objective Matrix (OMAX), untuk mengukur 

perkembangan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan mengidentifikasi 

faktor-faktor yang berpengaruh antara faktor financial dan non financial, dan 

memberikan usulan perbaikan menggunkan metode Balanced Scorecard (BSC). 

Diharapkan dengan dilakukannya pengukuran kinerja menggunakan metode 

Balanced Scorecard, dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi berbagai 

permasalahan yang ada secara komperhensif, sehingga perusahaan bisa melakukan 

perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan kondisi usaha yang dijadikan objek penelitian, maka 

perumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana melakukan pengukuran 
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kinerja menggunakan metode Balanced Scorecard dan Objective Matriks (OMAX) 

pada Industri Kecil Menengah (IKM) konveksi di CV. IB My Project” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Mengidentifikasi faktor yang berkaitan pada kinerja IKM konveksi dengan studi 

kasus di CV. IB My Project. 

2. Merancang sistem pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard. 

3. Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja dengan OMAX dan TLS. 

4. Memberikan usulan perbaikan sebagai dasar peningkatan kinerja perusahaaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

diharapkan penilitian ini menambah pengetahuan dalam bidang pengukuran kinerja 

pada Industri Kecil Menegah (IKM) dan mampu dikembangkan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Secara Praksis 

perusahaan memiliki sistem pengukuran kinerja yang dapat digunakan sebagai 

sarana bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

1. Batasan Masalah 

Agar penelitian menjadi terarah dan tidak meluas serta memberikan kesimpulan 

yang lebih baik, maka ruang lingkup penelitian harus dibatasi. Beberapa hal 

menjadi batasan dan asumsi dalam penelitian ini, adapun batasan dan asumsi 

masalah penelitian ini meliputi : 

a. Penelitian hanya dilakukan di CV. IB My Project dan terfokus pada perspektik 

keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan yang 

disertai tolak ukur pada masing-masing perspektif. 

b. Penelitian hanya dilakukan pada empat departemen/bagaian, yaitu manajer umum, 

manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran. 

c. Periode pengukuran adalah tahun 2017, dengan menggunakan data pada tiga tahun 

terakhir (2014, 2015, 2016) 
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d. Kajian penelitian dan hasilnya lebih ditekankan dalam memberikan usulan

perbaikan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan

dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) untuk menghasilkan

penilaian kinerja perusahaan.

2. Asumsi

a. Segala yang menjadi pernyataan dari responden, baik itu jawaban dengan

wawancara atau kuisioner adalah cerminan pendapat mereka yang sesungguhnya

memiliki maksud tertentu.

b. Interpretasi responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam

kuisioner atau melalui telfon adalah sama dengan yang dimaksud peneliti.

c. Jika keluhan pelanggan terlayani maka pelanggan merasa puas


