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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

perusahaan. Selama ini, pengukuran kinerja secara tradisional hanya 

menitikberatkan pada sisi keuangan. Dalam  melaksanakan  strategi  yang  telah  

ditetapkan  perusahaan,  pengukuran  kinerja beserta  evaluasinya  menjadi  sangat  

penting.  

Kinerja dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengetahui keberhasilan 

strategi perusahaan, selain itu pengukuran kinerja juga memperlihatkan kontribusi 

para manajer terhadap perusahaan serta menjadi sumber informasi dalam 

mengevaluasi tindakan manajer. 

Pengukuran kinerja yang sering digunakan oleh banyak perusahaan adalah 

berdasarkan pendekatan tradisional yaitu memandang dan menilai kinerja dari 

sudut keuangan atau financial aspect, padahal dengan semakin kompetitifnya 

lingkungan bisnis juga menuntut suatu pengukuran kinerja dengan melihat aspek 

non keuangan atau non-financial aspect perusahaan. 

Balanced Scorecard (BSC) merupakan suatu metode yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan dengan memperhatikan aspek keuangan dan 

non keuangan. Balanced scorecard dikembangkan oleh Kaplan dan Norton mulai 

tahun 1992 sebagai koreksi atas berbagai kelemahan pengukuran kinerja yang 

hanya melihat aspek finansial perusahaan (Gunawan, 2009).  
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Balanced scorecard sebagai alat ukur kinerja perusahaan memiliki 

keunggulan yang dapat menterjemahkan misi dan strategi perusahaan ke dalam 

tujuan-tujuan pengukuran berdasarkan empat perspektif yaitu: perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

Balanced scorecard tidak hanya mengukur hasil akhir outcome, namun juga 

melihat aktivitas-aktivitas penentu hasil akhir. Berdasarkan uraian latar belakang 

diatas maka penulis tertarik untuk meneliti “ Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan Metode Balanced Scorecard ”. Penelitian akan dilakukan pada 

UKM Brosem Batu karena selama ini perusahaan hanya mengukur kinerjanya 

berdasarkan aspek keuangan saja, sehingga kinerja perusahaan secara keseluruhan 

belum pernah dilakukan pengukuran. Pengukuran kinerja berdasarkan aspek 

keuangan yang dilakukan perusahaan lebih mementingkan pendapatan laba yang 

tinggi tanpa memperhitungkan proses bisnis perusahaan dan kepuasan pelanggan, 

karena itu dengan menggunakan metode balanced scorecard diharapkan dapat 

mengurangi kelemahan-kelemahan pengukuran kinerja yang hanya berorientasi 

pada aspek keuangan saja. 

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting yang dapat dijadikan sebagai 

tolok ukur keberhasilan suatu perusahaan. Salah satu metode yang digunakan 

dalam mengukur kinerja perusahaan adalah balanced scorecard.  Balanced  

scorecard  merupakan  metode  yang menggunakan  aspek  keuangan  dan  non  

keuangan  dalam  mengukur  kinerja  perusahaan. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

Bagaimana pengukuran kinerja UKM Brosem Kota Batu berdasarkan 

metode Balanced Scorecard yang meliputi perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif internal bisnis dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Menganalisis kinerja UKM Brosem Kota Batu berdasarkan konsep 

Balanced Scorecard yang meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif internal bisnis dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademis atau peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan tambahan informasi / referensi mengenai kinerja usaha kecil 

dan menengah yang diukur berdasarkan metode balanced scorecard. 

2. Bagi UKM Brosem Kota Batu hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

masukan mengenai sistem pengukuran kinerja yang komprehensif dengan 

BSC sehingga UKM Brosem Kota Batu dapat mengevaluasi kinerjanya 

secara lebih komperhensif. 


