
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
  

1.1      Latar Belakang Penelitian 

Lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan kompleks merupakan 

tantangan yang dihadapi oleh perusahaan baik yang berorientasi laba maupun 

tidak. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam perusahaan tetapi 

juga tantangan yang berasal dari luar perusahaan. Dengan adanya tantangan 

tersebut perusahaan dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola bisnisnya. 

Negara Indonesia telah memasuki era pasar bebas dan dalam era pasar 

bebas ini persaingan bisnis diramalkan akan semakin ketat. Persaingan yang 

bersifat global dan tajam menyebabkan terjadinya penciutan laba yang diperoleh 

perusahaan-perusahaan BUMN yang memasuki persaingan bisnis yang semakin 

kompetitif. Hal ini menyebabkan perubahan besar luar biasa dalam persaingan, 

produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penanganan 

transaksi antara perusahaan dengan pelanggan dan perusahaan dengan perusahaan 

lain yang pada akhirnya terjadi penurunan kinerja perusahaan-perusahaan BUMN.  

Sebagai konsekuensi dari hal ini maka perusahaan harus berupaya untuk 

merumuskan dan menyempurnakan strategi-strategi bisnis mereka dalam rangka 

memenangkan persaingan. Untuk mengetahui seberapa efektifnya penerapan 

strategi tersebut, perusahaan perlu untuk membuat suatu sistem pengukuran 

kinerja yang lebih baik daripada sistem yang digunakan menurut pandangan 

tradisional. 



 

Konsep pengukuran kinerja tradisional yang selama ini menggunakan 

ukuran kinerja keuangan seperti ROI (Return On Investment), ROE (Retum On 

Equity), RI (Residual Income) dan Profit Margin mulai ditinggalkan. Karena 

pengukuran kinerja yang hanya terfokus pada ukuran-ukuran keuangan tidak 

mencerminkan kondisi strategi perusahaan secara menyeluruh, dimana aspek di 

luar finansial tidak diperhitungkan. Konsep ukuran kinerja model lama tersebut 

dianggap hanya mengejar tujuan untuk memperoleh laba jangka pendek semata 

dan cenderung mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka 

panjang. 

Kelemahan dari sistem pengukuran kinerja tradisional adalah 

ketidakmampuannya untuk mengukur kinerja harta tak berwujud (intangible 

assets) dan harta-harta intelektual (inlellectual property). Kelemahan yang lainnya 

adalah bahwa kinerja keuangan hanya mampu bercerita mengenai masa lalu 

perusahaan dan tentu saja hal ini tidak mampu membawa perubahan kearah yang 

lebih baik. 

Ukuran keuangan menunjukan akibat dari berbagai tindakan yang terjadi 

di luar bidang keuangan. Peningkatan Financial Return yang ditunjukkan dengan 

ukuran ROE merupakan akibat dari berbagai kinerja operasional. Dengan 

demikian bila manajemen puncak perusahaan berkeinginan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaannya, fokus perhatian seharusnya ditujukan untuk memotivasi 

sumber daya perusahaan di bidang non keuangan atau operasional, karena dari 

situlah kinerja perusahaan berasal. Ketergantungan pada ukuran-ukuran kinerja 



 

finansial akan menghalangi kemampuan entitas bisnis untuk menciptakan nilai 

ekonomis pada masa yang akan datang. 

Oleh sebab itu muncul pemikiran baru yang dipelopori oleh Kaplan dan 

Norton (2000) yang memperkenalkan metode balanced scorecard. Metode ini 

mengukur kinerja perusahaan tidak hanya menggunakan aspek-aspek keuangan 

saja tetapi juga mencakup aspek-aspek di luar keuangan. Aspek-aspek keuangan 

tidak begitu saja disingkirkan, tetapi juga tidak dapat berdiri sendiri, metode 

balanced scorecard menekankan pentingnya keseimbangan antara dua aspek 

tersebut. 

Balanced scorecard memiliki keistimewaan dalam hal cakupan 

pengukurannya yang lebih komprehensif karena mencakup empat perspektif. 

Perspektif yang pertama adalah perspektif keuangan (financial perspective), tolak 

ukur yang digunakan tergantung pada posisi keuangan di dalam daur hidup 

(business life cycle). Perspektif yang kedua adalah perspektif pelanggan (customer 

perspective), tolak ukur yang digunakan adalah apa yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Perspektif yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal 

(internal business process perspective). Dalam hal ini perusahaan perlu 

mengidentifikasi proses-proses penting untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

masih berkaitan dengan perspektif keuangan dan pelanggan. Dalam perspektif ini 

ada tiga hal yang menjadi perhatian yaitu inovasi, operasi dan layanan purna jual. 

Perspektif yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

(learning and growth perspective). Beberapa hal yang perlu dilihat dalam 

perspektif ini adalah kemampuan sumber daya manusia, kemampuan sistem 



 

informasi dan mengenai ketersediaan informasi dan jangka waktu untuk 

memperoleh informasi tersebut. 

Balanced scorecard memberikan suatu frame work yaitu suatu bahan 

untuk mengkomunikasikan misi dan strategi, kemudian menginformasikan kepada 

seluruh pegawai tentang apa yang menjadi penentu sukses saat ini dan masa yang 

akan datang.  

Pengukuran kinerja perusahaan dengan pendekatan balanced scorecard 

pada perusahaan diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja 

perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai :  

"Pengaruh Penerapan Balanced Scorecard Terhadap Peningkatan Kinerja 

Perusahaan". 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang penelitian di atas, agar masalah yang 

akan diteliti memperoleh kejelasan dan penelitiannya lebih terarah, maka penulis 

berusaha untuk mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan Balanced Scorecard (BSC) telah memadai pada tiga 

BUMN di kota Bandung yaitu PT. PLN (Persero), PT. PINDAD, dan                  

PT. INTI (Persero). 

2. Bagaimana kinerja yang telah dicapai pada tiga BUMN di kota Bandung yaitu 

PT. PLN (Persero), PT. PINDAD, dan PT. INTI (Persero). 

3. Bagaimana Pengaruh penerapan Balanced Scorecard (BSC) terhadap 



 

peningkatan kinerja perusahaan pada tiga BUMN di kota Bandung yaitu                

PT. PLN (Persero), PT. PINDAD, dan PT. INTI (Persero). 

 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi 

dan data yang cukup sehingga permasalahan yang telah dikemukakan di atas dapat 

digambarkan dengan jelas melalui informasi yang diperoleh tersebut. 

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, penulis memiliki tujuan yaitu:  

1. Penerapan Balanced Scorecard (BSC) yang memadai pada tiga BUMN di 

kota Bandung yaitu PT. PLN (Persero), PT. PINDAD, dan PT. INTI (Persero). 

2. kinerja yang dicapai pada tiga BUMN di kota Bandung yaitu PT. PLN 

(Persero), PT. PINDAD, dan PT. INTI (Persero). 

3. Pengaruh penerapan Balanced Scorecard (BSC) terhadap peningkatan kinerja 

perusahaan pada tiga BUMN di kota Bandung yaitu PT. PLN (Persero), PT. 

PINDAD, dan PT. INTI (Persero). 

 

1.4      Kegunaan Penelitian 

Setelah melakukan penelitian, penulis berharap agar penelitian ini 

memiliki kegunaan kepada berbagai pihak, yaitu:  

1. Bagi penulis 

Merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman mengenai 

pengaruh Balanced Scorecard terhadap peningkatan kinerja perusahaan. 

Selain itu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana 



 

Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

informasi dan saran yang membangun mengenai pengaruh penerapan 

Balanced Scorecard terhadap peningkatan kinerja, serta membantu 

perusahaan dalam mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, sehingga dapat 

menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan dan memperbaiki 

kelemahan-kelemahan yang ada.  

3. Bagi pihak umum 

Merupakan bahan bacaan yang dapat berguna sebagai informasi dan 

pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun pihak umum khususnya 

dalam memahami konsep balanced scorecard dalam menilai kinerja 

perusahaan. 

 
1.5      Kerangka Pemikiran 

Pola persaingan perusahaan yang berubah dari persaingan industri menjadi 

persaingan informasi memberikan kesadaran kepada perusahaan bahwa 

ketergantungan pada kemampuan perusahaan dalam mamanfaatkan skala ekonomi 

dan lingkup usahanya menjadi tidak lagi semudah sebelumnya. Ini berarti bahwa 

perusahaan dituntut kecermatannya dalam menempatkan dirinya dan lebih 

inovatif dalam memperolah keunggulan kompetitif. 

Untuk mendorong keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi 

yang telah dirumuskan, manajemen membutuhkan sebuah sistem pengukuran 



 

kinerja (performance measurement system). Sistem pengukuran kinerja yang 

komprehensif sangat diperlukan guna menghasilkan informasi yang dapat 

memberikan gambaran multidimensi dan akurat mengenai kinerja, dimana kinerja 

tidak hanya diukur dari segi keuangan saja tetapi perlu diperhatikan segi non 

keuangannya. Sistem pengukuran kinerja diharapkan dapat menjadi instrumen 

yang memandu manajer dalam memahami kondisi perusahaannya. 

Adapun definisi penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001:416) adalah 

sebagai berikut: 

"Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 
suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, 
standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi 
pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja 
sesungguhnya merupakan penilaian kinerja atas perilaku manusia dalam 
melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi". 
 
Meskipun manajemen telah merumuskan dan menetapkan berbagai 

strategi yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan bersaing dari para 

pesaingnya, namun tidaklah memadai apabila tidak dirangkai dengan sistem 

pengukuran kinerja yang efektif. Efektivitas pengukuran kinerja dalam ukuran 

komprehensif mencakup empat perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. balanced scorecard merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan 

terhadap empat perspektif di atas dan digunakan oleh perusahaan yang bermaksud 

menjadi perusahaan yang inovatif. 

Adapun definisi balanced scorecard menurut Robert S. Kaplan dan David 

P.Norton yang dialihbahasakan oleh Peter R. Yosi Pasla (2000:22) adalah 

sebagai berikut: 



 

"Balanced scorecard menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai 

tujuan dan ukuran, yang tersusun ke dalam empat perspektif: finansial, 

pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan". 

 

Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2001:144) menyatakan 

bahwa: 

"Balanced scorecard is a tool that helps the company focus, improves 

communication, sets organizational objectives, and provides feed back on 

strategy”. 

 
Balanced scorecard melengkapi ukuran-ukuran keuangan melalui tiga 

perspektif tambahan di atas. Balanced scorecard tetap mempertahankan ukuran 

keuangan sebagai suatu ringkasan penting kinerja manajerial bisnis, hanya 

ditambah seperangkat ukuran yang lebih luas dan terpadu, yang mengaitkan 

pelanggan perusahaan yang ada saat ini, proses bisnis internal, kinerja pekerja, 

pembelajaran dan pertumbuhan serta sistem dengan keberhasilan keuangan jangka 

panjang. 

Konsep balanced scorecard mencoba memberikan alternatif dalam 

mengatasi kelemahan yang muncul dari metode-metode pengukuran yang hanya 

mengukur kinerja perusahaan dari satu aspek dan kecenderungan untuk 

memfungsikan pengukuran kinerja hanya sebagai sistem pengukuran yang 

digunakan pada lower level management. Namun, pengukuran kinerja dalam hal 

ini balanced scorecard, dilakukan secara berjenjang dari tingkat paling atas 



 

sampai tingkat bawah sehingga manajer mendapatkan umpan balik (feed back) 

tentang strategi perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik akan mampu bertahan dalam 

kondisi perekonomian sekarang ini, sehingga perusahaan akan mampu untuk 

melakukan pengembangan-pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Kesuksesan yang diharapkan 

perusahaan dalam lingkungan kompetitif tidak terlepas dari kemampuan dan 

kecakapan manajer sebagai pihak yang diberikan otoritas untuk mengelola 

perusahaan, melalui upaya perumusan dan penyempurnaan strategi-strategi bisnis. 

Strategi bisnis dalam hal ini sistem manajemen strategis, digunakan untuk 

membangun masa depan perusahaan dimana akan tergambar rute perjalanan yang 

akan ditempuh dalam mewujudkan visi organisasi. 

Dilandasi oleh latar belakang sebagaimana diuraikan pada awal bab ini, 

maka perusahaan memerlukan suatu konsep pengukuran kinerja yang mampu 

membantu manajemen dalam menyusun dan menempuh langkah-langkah 

strategis, dalam usaha untuk melipatgandakan kinerja perusahaan dan membangun 

masa depan perusahaan. Konsep tersebut adalah balanced scorecard, dimana hasil 

kinerja yang dicapai perusahaan akan dinilai melalui empat perspektif yang sering 

disebutkan. 

Dengan demikian berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas 

maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: "Balanced Scorecard yang 

diterapkan secara memadai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja perusahaan". 



 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil rujukan sebelumnya 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Meta Purnamasari mahasiswi Universitas 

Padjadjaran 2005 dengan judul “Hubungan Penerapan Balanced Scorecard 

Dalam Mengukur Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada PT. PINDAD)”. 

Dengan hasil yang dicapai adalah penerapan Balanced Scorecard pada                      

PT. PINDAD telah memadai dan memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

 
1.6      Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode asosiatif 

analitis, yaitu metode yang berusaha menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol 

suatu gejala, sehingga dapat memberikan gambaran atas objek yang diteliti. 

  Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung ke perusahaan dan 

melakukan wawancara dengan pimpinan serta karyawan, yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data primer. Penelitian 

lapangan yang dilakukan antara lain dengan cara: 

a. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab 

dengan pimpinan atau karyawan yang mewakili perusahaan. 

b. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati kegiatan operasional 

perusahaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 



 

c. Daftar Pertanyaan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun pertanyaan 

terstruktur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber buku dan mempelajari 

literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan untuk 

memperoleh dasar teori yang akan digunakan dalam pembahasan, selain itu 

juga mencari dan membaca buku-buku referensi serta mempelajari bahan-

bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7.    Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tiga BUMN yang ada di kota Bandung yaitu 

PT. PLN (Persero), PT. PINDAD, dan PT.INTI (Persero) yang masing-masing 

berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 63, Bandung, Jl. Gatot Subroto No. 517, dan                  

Jl. Moh. Toha No. 77. Adapun penelitian yang dilakukan penulis adalah mulai 

dari bulan November 2008 sampai dengan bulan Juni 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 


