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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Persaingan global saat ini merupakan suatu hal yang tidak dapat 

dihindarkan dalam dunia bisnis, ditandai dengan perubahan-perubahan yang serba 

cepat dibidang komunikasi, informasi, dan teknologi. Dalam era komunikasi, 

informasi, dan teknologi ini, baik kegiatan manufaktur maupun jasa sangat 

membutuhkan kemampuan baru perusahaan agar dapat berhasil secara kompetitif. 

Dalam lingkungan yang baru ini sistem informasi unidimensional yang 

terbatas pada tolak ukur keuangan yang berkembang dalam era revolusi industri 

tidak lagi memadai untuk memobilisasi dan mengeksploitasi sumber daya yang 

sebagian besar merupakan aset tak berwujud. Dengan demikian untuk 

meningkatkan mutu informasi dalam proses perumusan dan implementasi strategi, 

diperlukan sistem informasi multidimensional yang meliputi baik sistem informasi 

keuangan maupun non-keuangan. 

Setiap perusahaan pada hakikatnya merupakan organisasi yang melakukan 

kegiatan usahanya untuk kepentingan semua stakehorlders; pemegang saham, 

kreditur, karyawan, pemerintah, dan pelanggan. Implikasinya, perusahaan harus 

terus mencermati visi perusahaan dan dampak dari setiap aktivitas yang 

dijalankan perusahaan untuk setiap stakehorlders tersebut. Kendati untuk 

menjalankan perusahaan ditemui berbagai kompleksitas, yang pasti semuanya 

membutuhkan perencanaan strategis agar entitas bisa tetap eksis dan bahkan lebih 

unggul dalam persaingan. Perencanaan strategis menjadi semakin penting 

mengingat lingkungan persaingan bisnis makin turbulen. Untuk memasuki 

lingkungan bisnis ini, kemampuan perusahaan merespon dengan cepat perubahan 

yang terjadi dalam lingkungan bisnis yang menjadi penentu kelangsungan hidup 

perusahaan.  
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Pengukuran kinerja yang banyak digunakan perusahaan saat ini adalah 

pengukuran kinerja tunggal, dimana ukuran kinerja ini hanya ditinjau dari segi 

keuangan saja. Hal ini dikarenakan data yang digunakan untuk pengukuran mudah 

diperoleh yaitu dengan laporan keuangan. Pengukuran kinerja tradisional atau 

tunggal ini menghasilkan informasi yang kurang memadai, apalagi ditengah 

pesatnya persaingan informasi.  

Lagi pula suatu strategi manajemen yang hanya berkosentrasi pada sudut 

keuangan saja cenderung untuk menghasilkan laba jangka pendek dan 

mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Pengukuran 

kinerja tradisional dikritik telah usang tidak relevan dalam pengambilan keputusan 

manajemen dan bahkan dikatakan mengganggu perkembangan perusahaan. 

Dalam perkembangan lingkungan usaha yang semakin kompetitif dan 

persaingan informasi yang menjadi ciri utamanya, sistem pengukuran kinerja 

tradisional yang hanya mengandalkan ukuran keuangan saja menjadi kurang 

cocok dan memadai. Hal ini dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki 

yaitu: 

1. Ukuran tradisional yang hanya mengukur kinerja dari sudut pandang 

keuangan tidak mampu mendeteksi perusahaan jika mengalami kemajuan 

dalam kapabilitas dan itangible assetnya. Bahkan kinerja keuangan jangka 

pendek masih bisa meningkat, meskipun perusahaan mengurangi 

pengeluaran pada itangible asset. Dengan kata lain ukuran tunggal ini bisa 

menimbulkan bias dan tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai 

kinerja perusahaan yang sesungguhnya. 

2. Pendekatan tradisional yang menggunakan ukuran kinerja keuangan 

cenderung mengarahkan kosentrasi manajemen untuk mencapai tujuan 

jangka pendek dan mengabaikan tujuan jangka panjang. 

3. Dilihat dari aspek perilaku, ukuran tunggal dalam hal ini ukuran keuangan 

yang menunjukkan tujuan utama perusahaan tidak bercerita secara jelas 

bagaimana untuk mencapai tujuan ini, sehingga ketidak jelasan ini 

menimbulkan perilaku disfungsional dari partisipan organisasi. 
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Oleh karena itu perusahaan harus mengkonversikan sistem informasi 

unidimensional menjadi sistem informasi multidimensional dengan menggunakan 

suatu sistem pengukuran yang komprehensif. Pengukuran yang tidak hanya 

mengacu pada aspek financial saja, tetapi juga aspek-aspek lain yang dapat 

mendukung keberhasilan perusahaan. Untuk itulah Kaplan dan Norton 

merancang suatu sistem pengukuran komprehensif yang belakangan ini terkenal 

dengan sebutan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard memberikan kerangka 

kerja dan berpikir yang terintegratif bagi manajemen dan stakehorlders lain untuk 

mengendalikan perubahan-perubahan penting secara organisasional dalam 

dinamika persaingan. Menurut Kaplan dan Norton dalam bukunya The Balanced 

Scorecard: Translating Strategy Into Action (1996: 8), Balanced Scorecard 

adalah: 

“The balanced scorecard complement financial measures of past performance 
with measures of drivers of future performance. The objectives and measures of 
the scorecard are derived from an organization’s vision and strategy. The 
objectives and measures view organizational performance from 4 perspectives: 
financial, customer, internal business process and learning and growth.” 
 

Jadi, Balanced Scorecard mendidik manajemen dan organisasi pada umumnya 

untuk memandang perusahaan dari empat perspektif yaitu: 

1. Perspektif keuangan (financial perspective) 

2. Perspektif pelanggan (customer perspective) 

3. Perspektif bisnis internal (internal business perspective) 

4. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (learning and growth 

perspective) 

 

Balanced scorecard memberikan suatu frame work, suatu bahasa untuk 

mengkomunikasikan misi dan strategi, kemudian memberikan informasi kepada 

seluruh pekerja mengenai apa yang menjadi penentu kesuksesan saat ini dan masa 

yang akan datang. Dengan mengartikulasikan hasil yang diharapkan perusahaan 

dengan pemicu hasil akhir tersebut, eksekutif senior berharap dapat menyalurkan 
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energi, kemampuan dan pengetahuan para pekerja untuk mencapai tujuan jangka 

panjang perusahaan. 

Sebagai sarana komunikasi visi, misi, dan strategi, balanced scorecard 

memperlihatkan kemampuannya menghubungkan visi, misi, dan strategi jangka 

panjang dengan tindakan jangka pendek serta menyebarkannya kepada top 

manager sampai lower manager. Metode penilaian yang dikenalkan balanced 

scorecard menyediakan sistem pengukuran kegiatan operasional, menterjemahkan 

visi, misi, dan strategi perusahaan yang lebih menyeluruh ke dalam sistem 

pengukuran yang terintegrasi dalam operasional sehari-hari. 

Dalam pendekatan Balanced Scorecard, kinerja diukur dengan ukuran 

keuangan untuk mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan di masa lalu. 

Disamping itu, ukuran keuangan tersebut dilengkapi dengan ukuran non keuangan 

tentang kepuasan customer, produktivitas dan cost effectiveness proses bisnis 

internal, dan produktivitas dan komitmen personel yang menentukan kinerja 

keuangan masa yang akan datang. 

Balanced scorecard hakikatnya merupakan sintesis dari sejumlah konsep 

manajemen kontemporer yang terfragmentasi menjadi konsep yang sistemik. 

Beberapa konsep manajemen kontemporer yang terfragmentasi seperti TQM, Time 

Based Competition, Lean Production/Lean Enterprise, JIT Systems, Customer 

Focused Organization, Employee Empowerment, Reengeneering dan ABC/ABM 

tampak telah disintesiskan dan diintegrasikan dalam suatu konsep manajemen 

yang holistik dalam strategi focused organization. 

Dalam lingkungan dunia usaha yang makin terbuka dan borderless telah 

berlangsung independensi sistemik dimana integritas dan nilai pasar dunia 

(WTO), benua (EU, AFTA, NAFTA, APEC), negara (pemerintah pusat sampai 

daerah-daerah otonom), industri, dan perusahaan saling tergantung satu sama lain. 

Alangkah baiknya kalau semua sumberdaya serta kreativitas visioner, strategis 

taktis dan operasional dari berbagai jenjang organisasi tersebut dapat diserasikan 

dan diselaraskan sedemikian rupa agar terfokus pada strategi dengan 

memanfaatkan Balanced Scorecard sebagai dashboard. 
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Karena pentingnya masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan peneletian pada PT X yang telah menerapkan metode Balanced 

Scorecard pada pengukuran kinerjanya. PT X telah mengadobsi metode ini sejak 

tahun 2000 dengan tujuan untuk memajukan usahanya dan dapat menentukan 

sasaran strategi bisnis yang tepat. Dengan Balanced scorecard PT X dapat 

mengukur kinerjanya dengan lebih akurat baik itu kinerja keuangan maupun non 

keuangan. Untuk itu peneliti akan meneliti lebih jauh mengenai :  

“PENERAPAN METODE BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT 

PENGUKURAN KINERJA PADA PT X.”  

 

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, 

maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode balanced scorecard sebagai alat 

pengukuran kinerja pada PT X. 

2. Sejauhmana efektivitas penerapan metode balanced scorecard dalam 

perusahaan. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui penerapan metode balanced scorecard sebagai alat 

pengukuran kinerja pada PT X. 

2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan metode balanced scorecard 

dalam perusahaan. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna bagi: 

1. Peneliti 
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Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai metode balanced 

scorecard dan peranannya bagi perusahaan dan sebagai salah satu syarat 

dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di 

Universitas Widyatama. 

2. Perusahaan 

Dapat memberikan bahan perbandingan bagi perusahaan terhadap metode 

balanced scorecard yang  telah diterapkan perusahaan. 

3. Peneliti lain 

Sebagai acuan untuk meneliti lebih lanjut dengan tema yang sama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dewasa ini, berbagai kemajuan di bidang industri mau tak mau 

mengisyaratkan perusahaan untuk berkembang sejalan dengan kemajuan tersebut. 

Untuk menunjang kebutuhan perusahaan agar dapat mencapai keberhasilan di 

masa mendatang dengan strategi bersaing, akuntansi manajemen sebagai penyedia 

informasi bagi pihak internal perusahaan mengembangkan suatu alat analisa yang 

disebut dengan Balanced Scorecard. Dengan Balanced Scorecard data-data 

laporan keuangan tetap dipertahankan dalam pengukuran kinerja dan juga 

memberikan perngukuran terhadap faktor-faktor pemicu kinerja masa mendatang. 

Balanced Scorecard awalnya dikenalkan oleh Robert S Kaplan dari 

Harvard Business School dan David P Norton, President of  Reneinssance 

Solution, inc pada tahun 1992, melalui tulisannya yang berjudul Balanced 

Scorecard – Measures That Drives Performance, memperkenalkan konsep 

balanced scorecard yang mencoba memberikan alternatif dalam mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang muncul dari metode pengukuran tradisional. 

Balanced Scorecard melengkapi scorecard yang telah umum digunakan oleh 

perusahaan dengan indikator-indikator lain sehingga menyeimbangkan antara 

perhatian pada masalah-masalah intern dengan eksternnya. Serta 

menyeimbangkan hasil akhir (outcome) yang disebut lag indicator suatu aktivitas 

dengan aktivitas-aktivitas penentu hasil akhir (driver) yang disebut indikator 
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pemicu kinerja (lead indicator). Lebih dari itu balanced scorecard tidak terbatas 

hanya gabungan dari ukuran financial dan non financial tapi lebih kepada upaya 

untuk mentranslasikan visi, misi, dan strategi perusahaan dalam pengukuran 

kinerja. Balanced Scorecard menciptakan suatu kerangka kerja organisasi 

perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing dengan mempertimbangkan 

empat perspektif yaitu: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan proses 

belajar, dan berkembang. 

Balanced Scorecard mempertahankan perspektif finansial karena tolak 

ukur keuangan berguna dalam mengikhtisarkan konsekuensi tindakan ekonomi 

yang telah diambil. Tolak ukur kinerja keuangan menanyakan apakah strategi, 

implementasi, dan eksekusi memberikan kontribusi pada perbaikan laba. Tujuan 

strategik dan ukuran keuangan tergantung pada daur hidup industri atau produk 

yang terdiri dari 3 tahap yaitu growth, sustain, dan harvest. Walaupun tergantung 

pada daur hidup industrinya, tujuan strategik perspektif keuangan umumnya 

terkait dengan upaya peningkatan pendapatan, pengurangan biaya atau 

peningkatan produktifitas dan utilisasi asset perusahaan. Pada perspektif ini tolak 

ukur yang dapat digunakan adalah dengan analisa rasio keuangan yaitu rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. 

Perspektif pelanggan menggambarkan tampilan perusahaan dimata 

pelanggan. Hal ini merupakan konsekuensi dari tingkat kompetisi usaha yang 

makin ketat sehingga perusahaan dituntut memahami kebutuhan pelanggannya 

(customer driver company) pada perspektif pelanggan mendefinisikan pelanggan 

dan segmen pasar dimana perusahaan bersaing. Ukuran utama dari perspektif 

pelanggan adalah market share, customer retention, customer acquisition, 

customer satisfaction, dan customer profitability. 

Perspektif bisnis internal menyatakan dua perbedaan yang mendasar antara 

tradisional dengan Balanced Scorecard dalam mengukur kinerjanya. Pendekatan 

tradisional melakukan pengawasan dan peningkatan proses bisnis yang ada. 

Sedangkan pada pendekatan Balanced Scorecard mengidentifikasikan 

keseluruhan proses baru yang harus dilakukan oleh organisasi untuk 
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mempertemukan tujuan keuangan dan konsumen. Kaplan dan Norton 

menyarankan perusahaan untuk mendefinisikan proses bisnis internal secara 

lengkap, terdiri dari tiga tahap yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses 

purnajual. Pada masing-masing proses terdapat tolak ukur yang berbeda-beda 

untuk mengukur kinerjanya. 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memberikan infrastruktur untuk 

mendukung pencapaian tiga perspektif sebelumnya. Tolak ukur ini dibagi tiga 

kelompok yaitu : kemampuan pelayanan, kemampuan sistem informasi, dan 

motivasi pemberdayaan dan keserasian individu dalam perusahaan. 

Balanced Scorecard menekankan bahwa pengukuran keuangan dan non 

keuangan harus merupakan bagian dari sistem informasi bagi seluruh pegawai 

dari semua tingkatan dalam organisasi. Tujuan dan pengukuran dalam Balanced 

Scorecard bukan hanya penggabungan dari ukuran-ukuran keuangan dan non 

keuangan yang ada, melainkan merupakan hasil dari suatu proses atas-bawah (top-

down) berdasarkan misi dan strategi dari suatu unit usaha. Misi dan strategi 

tersebut harus dapat diterjemahkan dalam tujuan dan pengukuran yang lebih 

nyata. Kata “Balance” menurut Dra.Ancella Hermawan.MBA, bertujuan untuk 

menekankan adanya penyeimbangan antara beberapa faktor dalam pengukuran 

yang dilakukan, yaitu: 

a. Keseimbangan antara pengukuran eksternal untuk pemegang saham dan 

pelanggan dengan pengukuran internal dari proses bisnis internal, inovasi 

dan proses belajar dan pertumbuhan. 

b. Keseimbangan antara pengukuran hasil dari usaha masa lalu dengan 

pengukuran yang mendorong kinerja masa mendatang. 

c. Keseimbangan antara unsur obyektivitas, yaitu pengukuran berupa hasil 

kuantitatif yang diperoleh secara mudah, dengan unsur subyektivitas, yaitu 

pengukuran pemicu kinerja yang membutuhkan pertimbangan. 

 

Ada tiga alasan yang menyatakan bahwa perusahaan memerlukan 

Balanced Scorecard (Michael Jeno, manajemen. 1997 : 68) yaitu : 
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1. Balanced Scorecard tidak hanya berfokus pada ukuran keuangan semata 

tapi juga memperhatikan sejumlah ukuran yang terintegrasi sehingga dapat 

mengaitkan pelanggan saat ini, proses bisnis internal, dan untuk 

pencapaian profit jangka panjang. 

2. Balanced Scorecard menyatukan pelbagai elemen persaingan bisnis yang 

harus diperhatikan perusahaan ke dalam suatu laporan manajemen yang 

lengkap. 

3. Balanced Scorecard memberikan gambaran operasi perusahaan secara 

menyeluruh, sehingga perbaikan disatu aspek tidak merugikan aspek 

lainnya artinya optimasi perusahaan dilakukan secara maksimal. 

 

 Balanced Scorecard yang baik harus dapat menjelaskan strategi unit bisnis 

dengan baik pula. Balanced Scorecard harus mengidentifikasikan dan menyatakan 

dengan eksplisit tahapan hipotesis mengenai hubungan sebab akibat antara 

berbagai ukuran hasil dan faktor pendorongnya. Setiap ukuran yang dipilih untuk 

disertakan dalam Balanced Scorecard harus merupakan unsur dalam sebuah 

hubungan sebab akibat yang mengkomunikasikan arti strategi unit bisnis kepada 

seluruh perusahaan. 

 Peran manajemen puncak untuk memimpin suatu perubahan dalam 

organisasi sangat menentukan kesuksesan proses penerapan Balanced Scorecard. 

Inisisatif petinggi organisasi berupa komitmen untuk mengimplementasikan 

Balanced Scorecard merupakan suatu garansi bahwa penyusunan Balanced 

Scorecard akan bermanfaat. Dalam implementasi scorecard setelah strategi 

ditetapkan, data atau informasi tentang pencapaian target dari semua tingkatan 

dalam organisasi sangat diperlukan untuk mengukur kinerja bisnis, perusahaan, 

dan manajemen, hingga level individu. Karena dalam Balanced Scorecard 

terdapat empat perspektif pengukuran maka untuk menilai kinerja manajemen dan 

karyawan diperlukan penyelarasan dalam menilai pencapaian target dari masing-

masing strategis tersebut. Untuk itu, perlu dibuat pembobotan untuk tiap 

perspektif pengukuran, sasaran strategis, dan tolak ukur kinerja. 
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Penelitian ini menggunakan hipotesis deskriptif, menurut Sugiyono 

hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Dengan demikian, 

berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang diajukan adalah 

Balanced Scorecard yang diterapkan sudah efektif. 

 

 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan 

pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status dari suatu 

subjek penelitian dengan suatu fase yang spesifik dan keseluruhan personalitas 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai latar belakang, 

sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, atau pun status individu, yang 

kemudian sifat-sifat khas tersebut akan diajadikan suatu hal yang bersifat umum 

(Moh.Nasir, 1998: 66). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas: 

1. Penelitian lapangan (field research) 

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian 

terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan 

melakukan: 

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas 

perusahaan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung. 

c. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data dengan membuat 

pertanyaan-pertanyan tertulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti kepada responden 

2. Penelitian kepustakaan (library research) 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna 

mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini 

diperoleh dari buku-buku serta referensi lainnya. 
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1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada PT 

X yang ada di bandung. PT X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

retail dan services. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2003 sampai 

selesai. 

 


