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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengukuran kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

perkembangan perusahaan tersebut telah tercapai. Pengetahuan mengenai kondisi 

yang terjadi sekarang adalah dasar perusahaan untuk melakukan perbaikan dan 

melakukan langkah-langkah yang akan diambil pada tahap berikutnya. Keberhasilan 

perusahaan pada masa yang akan datangakan ditentukan oleh bagaimana investasi 

dan pengelolaan asset intelektual atau tak berwujud seperti kompetensi pekerja, dan 

loyalitas pelanggan. Dalam melakukan investasi ini, keberhasilan dan kegagalan  

suatu perusahaan tidak dapat diukur dalam jangka pendek dengan model keuangan 

akuntansi tradisional. 

Key performance indicator (KPI) merupakan indikator yang digunakan suatu 

perusahaan untuk mengukur progress kerja. Maka dari itu setiap perusahaan dituntut 

untuk mempunyai KPI (Sukmawati, 2011). KPI setiap gudang perusahaan akan 

berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari target dan tujuan yang ingin 

dicapai dari setiap perusahaan. Begitu juga dengan perusahaan pembuat keripik 

singkong pedas CV. Rizky Utama yang  berlokasi di Marga Asih Bandung. Saat ini 

gudang CV. Rizky Utama belum mempunyai KPI untuk pencapaian progres kerjanya, 

masalah yang akan terjadi jika tidak ada pengukuran kinerja terhadap perusahaan 

akan berdampak pada kurangnya pengetahuan terhadap aspek lain yang berpotensi 

merugikan perusahaan. Sampai sekarang CV. Rizky Utama belum dapat menunjukan 

level kinerja yang telah dicapainya berada pada posisi mana, apakah tidak sehat, 

kurang sehat, atau sangat sehat. Maka dari itu dengan dilakukan-nya penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengetahui level kinerjanya 
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berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis dan perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan.

Konsep balanced scorecard merupakan suatu sarana untuk 

mengkomunikasikan persepsi strategis dalam suatu perusahaan secara sederhana dan 

mudah dimengerti oleh berbagai pihak dalam perusahaan, terutama pihak-pihak 

dalam organisasi yang akan merumuskan strategi perusahaan. Pengertian balanced 

scorecard sendiri jika diterjemahkan bias bermakna sebagai rapor kinerja yang 

seimbang, sedangkan scoredcard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor 

hasil kinerja seseorang dan/atau suatu kelompok, juga untuk mencatat rencana skor 

yang hendak diwujudkan (Wahyuni, 2010).  

1.2 Rumusan Masalah 

Saat ini kinerja perusahaan hanya dinilai menggunakan aspek keuangan saja, 

dan masih menggunakan system akuntansi tradisional maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu Bagaimana kinerja CV. Rizky Utama  jika menggunakan konsep 

Balance Scorecard?  

1.3 Tujuan penelitian: 

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan kinerja 

perusahaan berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan dapat menghasilkan 

penelitian yang lebih mengarah pada fokus permasalahan, maka diambil beberapa 

batasan masalah diantaranya: 
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• Metode yang digunakan pada penelitian untuk kasus pengukuran kinerja ini 

adalah metode Balanced Scorecard.

• Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder perusahaan pada 

tahun 2012 dan 2013. 

• Pengamatan dilakukan untuk KPI dilingkup perusahaan CV. Rizky Utama. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa manfaat yang bisa 

diperoleh, yaitu: 

1. Masalah tidak akan terjadi lagi bila telah dilakukan pengukuran kinerja 

berdasarkan konsep  balanced scorecard, karena dengan balanced scorecard 

terdapat empat perspektif pengukuran kinerja yaitu: keuangan, pelanggan, intenal 

bisnis proses dan pembelajaran pertumbuhan. 

  2. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan untuk kedepannya dan memberikan gambaran tentang pentingnya 

balanced scorecard sebagai solusi yang baik untuk mengukur kinerja perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Langkah-langkah penulisan yang terdapat dalam laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung 

penyelesaian masalah dalam melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja 

dengan metode balanced scorecard.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan 

penelitian tugas akhir dari awal hingga akhir. Agar hasil yang dicapai tepat, maka 

diperlukan langkah-langkah penelitian yang terstruktur dan terarah, sehingga hasil 

yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi data yang diperoleh penulis dari data sekunder dan data primer 

perusahaan selama melakukan penelitian tugas akhir di perusahaan, yang akan 

digunakan sebagai dasar pembuatan analisis.  

BAB V ANALISIS 

Bab ini berisi analisis dari data – data  pengamatan yang telah didapat dan di 

kumpulkan selama melakukan penelitian tugas akhir, serta analisis dari hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pokok-pokok bahasan yang disertai 

dengan saran, baik bagi perusahaan maupun peneliti lanjut. 


