
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis dihadapkan pada makin pesat dan 

kompetitifnya persaingan dalam dunia bisnis. Adanya persaingan yang 

semakin tajam menyebabkan model pengukuran kinerja tradisional tidak 

memadahi lagi apabila dipergunakan sebagai sarana dalam mengelola 

perusahaan. Dalam kondisi tersebut perusahaan harus merespon dengan cepat 

dan beradaptasi dengan persaingan, sehingga perusahaan dapat merumuskan 

dan menyempurnakan strategi bisnis mereka dalam rangka memenangkan 

persaingan. 

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam perusahaan. Selain digunakan dalam menilai keberhasilan 

perusahaan, pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mengevaluasi hasil kerja dari periode yang lalu. Sehubungan dengan hal itu, 

pengukuran kinerja sebaiknya dilakukan secara komprehensif, sehingga 

pengambilan keputusan berkaitan dengan strategi bisnis dapat dilakukan 

secara menyeluruh. Dengan demikian strategi tersebut akan dapat 

mengakomodasi setiap perspektif yang terlibat dalam menentukan 

keberhasilan perusahaan.  

Robert S.  Kaplan  (2000) dari Harvard Business School 

memperkenalkan suatu alat untuk pengukuran kinerja perusahaan yakni 
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Balanced Scorecard. Balanced Scorecard digunakan untuk menyeimbangkan 

usaha dan perhatian eksekutif ke dalam kinerja keuangan dan non keuangan, 

serta kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, untuk 

mengukur kinerja eksekutif di masa depan, diperlukan ukuran komprehensif 

yang mencakup empat perspektif yaitu perspektif keuangan (financial 

perspective), perspektif pelanggan (customer perspective), perspektif  proses 

bisnis internal (Internal Process Perspective), dan perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan (Learning and Growth Perspective) (Mulyadi, 2005:3). 

Perusahaan jasa di Indoesia sekarang ini menggunakan metode 

tradisional untuk mengukur kinerja perusahaannya. Mereka mengukur kinerja 

perusahaan hanya dari aspek financial saja. Memejemen perusahaan 

menganggap,penggunaan metode ini sudah mencerminkan kinerja 

perusahaan,tanpa memandang aspek lain yang dapat menigkatkan kinerja 

perusahaanya. Di Indonesia ,penggunaan metode BSC kurang mendapat 

perhatian bagi manajemen perusahaan. Hal ini membuat perusahaan 

mengalami fluktuasi yang signifikan. 

Moses L., Singgih Kristiana Asih Damayanti, Renny Octavia, (2001). 

Dalam penelitiannya  mengukur kinerja sebuah PT. ―X‖, dengan 

menggunakan Metode Balanced Scorecard pada periode 1999 dan 2000. 

Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut adalah adanya peningkatan 

kinerja perusahaan pada seluruh perspektif kecuali pada internal business 

process perspective yang menunjukkan kestabilan kinerja pada level yang 

buruk. Sehingga untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara 



keseluruhan dilakukan dengan meningkatkan penyelesaian order tepat waktu 

dan menurunkan prosentase rata-rata produk cacat. Kedua hal tersebut dapat 

dicapai dengan semakin meningkatkan kinerja pemenuhan target. 

Agnes Utari Widyaningdyah (2008), meninjau pengukuran dan 

pelaporan atas knowledge assets. Penelitian yang dilakukan menggunakan 

beberapa teknik pengukuran salah satunya metode Balanced Scorecard. Hasil 

penelitian menemukan bahwa penggunaan teknik Balanced Scorecard 

merupakan langkah penting guna mengukur penciptaan knowledge assets dari 

organisasi. Teknik ini mengukur kinerja eksekutif di masa depan, terdapat 

empat perspektif dalam Balanced Scorecard yaitu perspektif keuangan 

(financial perspective), perspektif pelanggan (customer perspective), 

perspektif  proses bisnis internal (Internal Process Perspective), dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Learning and Growth 

Perspective).  

Berkaitan dengan makin ketatnya persaingan, dalam  lembaga yang 

bergerak di bidang pendidikan, keempat perspektif dalam metode Balanced 

Scorecard menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks dalam hal 

meningkatkan kinerja organisasi, yang nantinya akan berpengaruh pada 

tingkat pertumbuhan pelanggan pada organisasi tersebut. Masalah tersebut 

diiringi dengan data empiris di lapangan yang menunjukkan bahwa keempat 

perspektif tersebut (perspektif keuangan (financial perspective), perspektif 

pelanggan (customer perspective), perspektif  proses bisnis internal (Internal 

Process Perspective), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 



(Learning and Growth Perspective)) tidak dapat memaksimalisasi jumlah 

siswa yang belajar di lembaga pendidikan tersebut. Dengan demikian sebagai 

lembaga yang memberikan jasa pendidikan dan pelatihan, lembaga 

pendidikan menyadari bahwa situasi persaingan yang ketat dalam bisnis 

tersebut, sangat mungkin akan berdampak pada fluktuatifnya jumlah siswa 

belajar.  

Pengukuran kinerja yang lebih komprehensif ternyata lebih 

diperlukan perusahaan untuk meningkatkan knerja perusahaanya. Dengan 

adanya aspek internal dan eksterna, membuat manajemen perusahaan lebih 

mudah melakukan evaluasi pertumbuhan perusahaannya di masa mendatang. 

Oleh karena itu, adanya kekurangan di aspek financial dapat dievaluasi. Dan 

kekurangan lainya , seperti dalam aspek pertumbuhan pelanggan (costumers), 

bisnis internal, bahkan pada aspek human resource juga mendapat perhatian 

manajemen secara menyeluruh. Setelah haltersebut terorganisasi, maka 

manajemen dapat merumuskan strategi perusahaan kea rah yang lebih baik. 

Pada dasarnya dengan menggunakan metode BSC maka akan tercipta 

sebuah bentuk laporan tambahan (supplemental reporting) atas laporan 

keuangan yang sekarang ini sudah ada. Oleh karena itu sifat dari pelaporan 

metode Balanced Scorecard adalah menyediakan informasi tentang aset tak 

berwujud (termasuk knowledge assets) yang tidak dilaporkan secara detail 

pada laporan keuangan organisasi. Tetapi perlu diperhatikan, bahwa laporan 

dengan metode ini sangat unik untuk tiap individu organisasi dikarenakan 

metode pengukuran Balanced Scorecard  berpedoman pada strategi 



organisasi,  sehingga laporan ini tidak dapat dibandingkan dengan organisasi 

lain yang mempunyai strategi berbeda (Stone dan Warsono, 2003). 

Balanced Scorecard  merupakan suatu bentuk transformasi strategik 

pada seluruh tingkatan dalam organisasi. Semangat untuk menentukan 

standar pernyataan “if we can measure it, we can manage it, and if we can  

manage it, we can achieve it” (Mulyadi, 2005:14). 

Perkembangan perusahaan jasa pada era sekarang hanya melihat dari 

satu aspek saja.sebuah perusahaan jasa perbankan lebih cenderung 

menggunakan rasio keuangan sebagai tolok ukur keberhasilan 

perusahaannya. Di lain sisi ada factor ekstern dan internal lainnya , yang 

tidak diperhatiakan perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan sering 

mengalami naik turunnya kondisi financial di dalamnya. Dengan adanya 

metode BSC, membuat perusahaan lebih kompleks dalam meningkatkan 

kinerjanya. Perusahaan dapat mengetahui keinginan konsumen dan 

memperbaiki kelemahan manajemen secara berkelanjutan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka skripsi ini diberi judul :          

  ” ANALISIS MANFAAT PENERAPAN BALANCED 

SCORECARD DALAM PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN 

STUDI KASUS PADA LBB NEW VARIAN SEMARANG tahun 2007-

2009” 

 

 

. 



1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu : Bagaimana peningkatan 

kinerja LBB New Varian bila diukur dengan Balanced Scorecard? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian  

Maksud penelitian terhadap pendekatan Balanced Scorecard 

sebagai alat penguuran kinerja perusahaan adalah : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan 

mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, terutama dalam hal 

menganalisa kinerja perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan untuk menjadi pertimbangan kepada pihak manajemen 

dalam mengukur kinerja perusahaan. 

Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui 

metode – metode pengukuran kinerja perusahaan, yang dapat 

diterapkan pada dunia nyata yaitu evaluasi perkembangan kinerja 

perusahaan dalam kaitannya dengan organisasi jasa. 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis manfaat 

penerapan Balanced Scorecard dalam peningkatan kinerja manajemen 

pada LBB New Varian. 



1.4. Kerangka Pemikiran 

Konsumen sebagai pelaku ekonomi memegang peranan penting 

dalam sebuah roda perekonomian. Hal ini didukung oleh fungsi konsumen 

yaitu memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu produk yang 

dihasilkan produsen. Kelangsungan hidup perusahaan baik penyedia jasa 

maupun barang, sangat bergantung pada minat dari konsumennya untuk 

menggunakan produk mereka. Perusahaan dengan kinerja yang baik atau 

berada pada level yang tinggi akan mampu menghasilkan produk yang 

berkualitas, guna menarik minat pelanggan mereka. 

Penilaian kinerja merupakan salah satu faktor penting  dalam 

perusahaan. Selain digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan , 

penilaian kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi 

hasil kerja periode lalu. Sehubungan dengan hal itu, pengukuran kinerja 

sebaiknya dilakukan secara komprehensif, sehingga pengambilan keputusan 

berkaitan dengan strategi bisnis dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan 

demikian strategi tersebut akan dapat mengakomodasi setiap perspektif yang 

terlibat dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Robert S.  Kaplan 

(2000) memperkenalkan suatu alat untuk pengukuran kinerja perusahaan 

yakni Balanced Scorecard. Balanced Scorecard digunakan untuk 

menyeimbangkan usaha dan perhatian eksekutif ke dalam kinerja keuangan 

dan nonkeuangan, serta kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Oleh 

karena itu, untuk mengukur kinerja eksekutif di masa depan, diperlukan 

ukuran komprehensif yang mencakup empat perspektif yaitu perspektif 



keuangan (financial perspective), perspektif pelanggan (customer 

perspective), perspektif  proses bisnis internal (Internal Process Perspective), 

dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Learning and Growth 

Perspective) (Mulyadi, 2005:3). 

Pertumbuhan pelanggan yang tinggi dan sesuai target dari perusahaan 

dipengaruhi oleh kandungan nilai knowledge assets dalam keempat perspektif 

dalam Balanced Scorecard. Pengaruh tersebut dimulai dari perspektif belajar 

dan bertumbuh, dimana perusahaan mempunyai suatu strategi untuk 

meningkatkan produktivitas dan komitmen personal. Peningkatan 

produktivitas dan komitmen personal membuat kualitas jasa yang diberikan 

akan semakin berkualitas.  Kualitas layanan yang baik akan membuat 

pelanggan tertarik untuk menggunakan jasa dari lembaga tersebut, sehingga 

nantinya mampu mempengaruhi pertumbuhan pelanggannya. 

Selain kandungan nilai knowledge assets pada perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran yang mempengaruhi pertumbuhan pelanggan, 

tetapi juga pada perspektif proses bisnis internal. Apabila suatu lembaga 

memiliki tingkat produktivitas bisnis yang bagus, dalam hal ini jasa baru 

yang dihasilkan, maka membuat pelanggan tertarik untuk menggunakan jasa 

dari lembaga tersebut. Menurut hukum Gossen I, pemenuhan akan suatu 

produk, jika dipenuhi secara terus-menrus akan mencapai titik jenuh, 

akibatnya nilai kepuasannya akan menurun. Sama halnya dengan konsumsi 

jasa yang dilakukan pelanggan lembaga pendidikan, apabila kebutuhan akan 

ilmu dipenuhi dengan cara yang monoton akan membuat pelanggan menjadi 



bosan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus berusaha menciptakan 

sebuah inovasi jasa, sehingga dapat menarik selera para pelanggan. Pada 

akhirnya, dengan adanya tingkat produktivitas jasa baru yang baik akan 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan pelanggan pada lembaga pendidikan. 

Kandungan nilai knowledge assets pada perspektif pelanggan, dimana 

dalam perspektif ini diukur menggunakan instrumen tingkat kepuasan 

pelanggan, semua jawaban responden ke arah kepuasan tinggi akan 

mempengaruhi pertumbuhan pelanggan pada lembaga pendidikan. Karena 

dengan puasnya pelanggan terhadap kinerja lembaga pendidikan membuat 

pelanggan menjadi loyal, kesetiaan pelanggan akan jasa yang diberikan, 

dapat menambah tingkat kepercayaan pelanggan terhadap lembaga 

pendidikan. Oleh karena itu dengan adanya kepuasan pelanggan yang baik 

dalam kandungan nilai knowledge assets pada perspektif pelanggan akan 

mempengaruhi pertumbuhan pelanggan. 

Selain ketiga perspektif tersebut, ada satu perspektif lagi yaitu 

perspektif keuangan. Apabila lembaga pendidikan memiliki kinerja 

perspektif keuangan yang bagus maka akan mampu mengelola organisasinya 

dengan baik. Dengan pengelolaan organisasi yang baik, maka perusahaan 

akan mampu meningkatkan kegiatan operasionalnya di mata masyarakat. 

Sehingga, masyarakat menjadi tertarik dan ingin mencoba menggunakan 

produk dari lembaga tersebut.   

Penggunaan metode Balanced Scorecard akan tercipta suatu laporan 

tambahan atas laporan keuangan, sehingga adanya laporan tambahan 



mengenai kinerja non keuangan diharapkan mampu mempengaruhi opini 

pelanggan untuk menggunakan jasa lembaga pendidikan yang berkinerja 

bagus. Oleh karena itu peningkatan kandungan nilai knowledge assets dari 

keempat perpektif Balanced Scorecard akan mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan pelanggan.  

Menurut Kottler (2004), konsumen membeli dari perusahaan yang 

mereka yakini dapat memberikan nilai tertinggi kepada pelanggan. Oleh 

karena itu, hanya perusahaan yang mampu menghasilkan nilai produk terbaik 

akan memperoleh jumlah pelanggan yang banyak. Perusahaan akan berusaha 

meningkatkan kinerjanya melalui penerapan berbagai metode, yang dapat 

mengidentifikasi kelemahan perusahaannya dan memperbaiki kelemahan 

tersebut. 

Penelitian ini menguji pengaruh kandungan nilai knowledge assets 

yang dihasilkan oleh pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard 

terhadap pertumbuhan pelanggan. Dengan demikian, apabila perusahaan 

memiliki kandungan nilai knowledge assets dari metode Balanced Scorecard 

pada level baik, maka memiliki kinerja yang baik pula pada semua bagian 

organisasinya. Kinerja perusahaan yang baik membuat banyak konsumen 

tertarik dan pada akhirnya dapat mempengaruhi jumlah pelanggan 

perusahaan. 

 

 

 



1.5. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di LBB New Varian Perum Beringin Indah Jl. 

Beringin Raya I Blok B III/9 Ngaliyan Semarang, Jawa Tengah 50189, di 

mulai sekitar April 2010, dengan mengambil data dari tahun 2007 – 2009. 

1.6. Batasan – batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak memasukkan komponen perspektif 

bisnis internal ke dalam kuesioner, peneliti menghitungnya secara terpisah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


