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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Didalam menghadapi persaingan bisnis yang sangat kompetitif, kinerja 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi. Kinerja 

dalam suatu periode tertentu dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, sistem kinerja yang sesuai dan cocok 

untuk organisasi sangat diperlukan agar suatu organisasi mampu bersaing dan 

berkembang. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

bagi sebuah organisasi. Pengukuran tersebut antara lain dapat digunakan sebagai 

dasar menyusun sistem imbalan atau sebagai dasar penyusun strategi organisasi 

atau perusahaan (Cahyono, 2000 dalam Wahyu 2011). Sistem pengukuran kinerja 

dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja 

dibuat dengan menetapkan reward dan punishment system (Ulum, 2009 dalam 

Wahyu 2011).  

Sistem pengukuran kinerja tradisional merupakan salah satu cara yang 

umumnya digunakan oleh manajemen tradisional untuk mengukur kinerja. 

Pengukuran kinerja secara tradisional lebih menekankan kepada aspek keuangan, 

karena lebih mudah diterapkan sehingga tolok ukur kinerja personal diukur 

berkaitan dengan aspek keuangan saja. Sistem ini lazim dilakukan dan mempunyai 

beberapa kelebihan, akan tetapi karena hanya menitikberatkan pada aspek 

keuangan tentunya menimbulkan adanya kelemahan. Pengukuran kinerja berdasar 

aspek keuangan dianggap tidak mampu menginformasikan upaya-upaya apa yang 
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harus diambil dalam jangka panjang, untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

Disamping itu, sistem pengukuran kinerja ini dianggap tidak mampu mengukur 

asset tidak berwujud yang dimiliki organisasi seperti sumber daya manusia, 

kepuasan pelanggan, dan kesetiaan pelanggan.  

Selain itu, faktanya adalah dengan pengukuran finansial saja dapat 

menimbulkan masalah disfungsional karena beberapa alasan. Pertama, mendorong 

tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang 

perusahaan. Kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang 

berguna untuk jangka panjang, guna memperoleh laba jangka pendek. Ketiga, 

hanya menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat 

mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajer senior. 

Keempat, pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk 

memanipulasi data (Kasnawati, 2011: 17). 

Oleh karena adanya beberapa kelemahan tersebut, maka muncul ide untuk 

mengukur kinerja non keuangan. Penilaian kinerja dengan menggunakan data non 

keuangan, antara lain meliputi: besarnya pangsa pasar dan tingkat pertumbuhannya, 

kemampuan perusahaan menghasilkan produk yang digemari oleh konsumen, 

pengembangan dan penilaian karyawan termasuk tingkat perputaran karyawan, 

citra perusahaan di mata masyarakat, tingkat ketepatan waktu perusahaan untuk 

menepati jadwal yang telah ditetapkan, persentase barang rusak selama produksi, 

banyaknya keluhan pelanggan dan pemberian garansi bagi pelanggan (Rudianto, 

2013:239).  
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Hal ini mendorong Kaplan dan Norton (2000) menciptakan Balanced 

Scorecard sebagai metode pengukuran kinerja yang dapat melengkapi seperangkat 

ukuran kinerja keuangan dengan ukuran kinerja pendorong (divers) dari aspek non 

keuangan. Balanced Scorecard menyediakan tujuan-tujuan strategis organisasi 

kedalam seperangkat tolak ukur kinerja yang saling berhubungan. Balanced 

Scorecard merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang tidak hanya 

mencerminkan pada kinerja keuangan saja, tetapi juga kinerja non keuangan. Aspek 

non keuangan mendapat perhatian yang cukup serius karena pada dasarnya 

peningkatan kinerja keuangan bersumber dari aspek non keuangan, sehingga 

apabila perusahaan akan melakukan pelipatgandaan kinerja maka fokus perhatian 

perusahaan akan ditujukan kepada peningkatan kinerja non keuangan, karena dari 

situlah keuangan berasal. Konsep Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh 

Kaplan dan Norton (2000) merupakan salah satu metode pengukuran kinerja 

dengan memasukkan empat aspek / perspektif di dalamnya yaitu:  

1. Financial perspective (perspektif keuangan)  

2. Customer perspective (perspektif pelanggan)  

3. Internal bisnis perspective (perspektif proses bisnis internal) dan  

4. Learning and growth perspective (perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan) 

Pada dasarnya, pengembangan Balanced Scorecard baik pada sektor swasta 

maupun publik dimaksudkan untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggan. 

Perbedaannya dapat dilihat dari tujuan maupun pihak-pihak yang berkepentingan. 

Penerapan Balanced Scorecard pada sektor bisnis dimaksudkan untuk 

meningkatkan persaingan (competitiveness), sedangkan untuk sektor publik lebih 
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menekankan pada nilai misi dan pencapaian (mission, value, effectiveness). Dari 

aspek keuangan, untuk sektor bisnis akan mengutamakan keuntungan, 

pertumbuhan dan pangsa pasar sedangkan sektor publik dimaksudkan untuk 

pengukuran produktivitas dan tingkat efisiensi. Demikian juga halnya dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan, sektor bisnis akan lebih mengutamakan para 

pemegang saham, pembeli dan manajemen, sedangkan untuk sektor publik akan 

meliputi para pembayar pajak, pengguna jasa, legislatif (Machfud dalam Novella, 

2010). 

Balanced Scorecard dinilai cocok untuk organisasi sektor swasta karena 

Balanced Scorecard juga menekankan pada aspek kuantitatif-finansial, dan juga 

aspek kualitatif dan nonfinansial. Hal tersebut sejalan dengan sektor swasta yang 

menempatkan laba sebagai ukuran kinerja utama, namun pelayanan yang 

cenderung bersifat kualitatif dan nonkeuangan (Moeheriono, 2014:95). 

Balanced Scorecard didefinisikan oleh Suwardi L. dan Prima Biromo 

(2007:16) dalam Solihin Ismail (2012:176) adalah suatu alat manajemen kinerja 

(performance management tool) yang dapat membantu organisasi untuk 

menterjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan 

indikator finansial dan non finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu 

hubungan sebab akibat. 

BSC memiliki keistimewaan dalam hal cakupan pengukurannya yang cukup 

komprehensif karena selain tetap mempertimbangkan kinerja keuangan, BSC juga 

mempertimbangkan kinerja - kinerja non keuangan, yaitu pelanggan, proses 

internal bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 
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PT. Wirakencana Sugihindah Sehati merupakan toko furniture ritel berbasis 

rumah yang dikenal dengan U.D. Wira Kencana. PT. Wirakencana Sugihindah 

Sehati sendiri terletak di kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 

56.  

Selama ini PT. Wirakencana Sugihindah Sehati hanya menggunakan 

profitabilitas sebagai indikator kinerja, tidak melihat pada indikator lainnya seperti 

individu karyawan, kepuasan konsumen, sehingga sulit bagi perusahaan untuk 

mengidentifikasi penyebab atau masalah – masalah terjadinya penurunan kinerja 

dari perspektif non-financial seperti banyaknya konsumen yang beralih ke 

perusahaan lain, menurunnya tingkat produktivitas karyawan dan data pelanggan 

yang masih belum tersusun rapih terbukti dengan masih membutuhkannya waktu 

ketika peneliti meminta data. Untuk mengatasi masalah ini PT. Wirakencana 

Sugihindah Sehati belum menggunakan metode BSC dalam mengukur kinerjanya. 

Melalui pengukuran kinerja dengan BSC dalam perkembangannya, Balanced 

Scorecard (BSC) menjadi alat manajemen kontemporer yang digunakan untuk 

mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipatgandakan kinerja (Rudianto, 

2013:235). 

Selama tiga tahun terakhir PT. Wirakencana Sugihindah Sehati membukukan 

persentase penjualan yang tidak mencapai target penjualan yang di inginkan. Hal 

ini dapat dilihat dalam hasil laporan penjualan dan target penjualan perusahaan 

diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Target Penjualan dan Penjualan PT. Wirakencana Sugihindah 

Sehati Pekanbaru 

Tahun Target Penjualan Penjualan Persentase 

2015 Rp.1.500.000.000 Rp.1.250.000.000 83,333% 

2016 Rp.1.500.000.000 Rp.1.275.000.000 85% 

2017 Rp.1.800.000.000 Rp.1.450.000.000 80,556% 

 

Berdasarkan wawancara dan data yang telah di cantumkan diatas maka dapat 

di jelaskan bahwa persentase jumlah penjualan yang tidak stabil pada setiap 

tahunnya. Hal ini dilihat dari turun naiknya jumlah persentase penjualan yang tidak 

pernah mencapai jumlah target yang diinginkan oleh perusahaan. Hal ini di 

dikarenakan bahwa selama ini perusahaan hanya menggunakan profitabilitas 

sebagai indikator kinerja, dan kurang mementingkan dari segi non-financial, PT. 

Wirakencana Sugihindah Sehati diharapkan menggunakan metode Balanced 

Scorecard dalam mengukur kinerjanya. Melalui pengukuran kinerja dapat 

diketahui seberapa efektif penerapan strategi yang telah dilakukan organisasi 

tersebut dapat menilai keberhasilan manajemen organisasi dalam melakukan 

aktivitas, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem atau reward 

system dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Peningkatan kinerja suatu perusahaan harus berdampak pada peningkatan 

kinerja keuangan, maka sudah selayaknya pandangan terhadap kinerja perusahaan 

dalam jangka panjang bukan saja dipandang dari sisi keuangan saja tetapi juga non 

keuangan seperti proses bisnis internal, kapabilitas dan komitmen personelnya 

karena hal tersebut berhubungan langsung dengan hasil akhir yang berkelanjutan. 



 
 

7 

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pengukuran kinerja yang hanya 

berdasarkan kinerja keuangan saja memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu untuk 

mempresentasikan kinerja aktiva tak berwujud (intangible asset) dalam laporan 

keuangan secara memadai, padahal struktur harta atau aset perusahaan di era 

informasi ini justru didominasi oleh aktiva tak berwujud yang merupakan harta-

harta intelektual seperti sistem, teknologi, skill, enter-preneurship karyawan, 

loyalitas konsumen, kultur organisasi, dan kepuasan pelanggan. 

Konsep Balanced Scorecard (BSC) dikembangkan untuk melengkapi 

pengukuran kinerja keuangan (atau dikenal dengan pengukuran tradisional) dan 

sebagai alat ukur yang cukup penting bagi organisasi perusahaan untuk 

merefleksikan pemikiran baru dalam era competitiveness dan efektivitas organisasi. 

Ukuran-ukuran pada masing-masing perspektif harus diseimbangkan antara 

ukuran output dan ukuran kepastian (penggerak kinerja), antara ukuran ukuran 

objektif dan subjektif, antara ukuran internal dan eksternal, dan ukuran keuangan 

dan non keuangan (Hansen dan Mowen, 2009). Lebih terfokusnya target dari 

keempat perspektif tersebut yang selaras dengan perkembangan baru dalam bidang 

organisasi seperti learning organization, diharapkan para karyawan dari tingkat 

atas sampai tingkat bawah mengetahui apa visi dan strategi perusahaannya, karena 

BSC bukan sebagai pengendali perilaku karyawan tetapi lebih sebagai sarana 

komunikasi, informasi, dan proses belajar dalam suatu perusahaan, serta 

mengarahkan upaya pencapaian tujuan perusahaan kepada karyawan. 

Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi pergeseran kekuasaan dalam pasar 

akibat globalisasi ekonomi, dimana sekarang konsumenlah yang memegang 
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kendali bisnis. Konsumen menjadi sangat pemilih, serta menentukan barang dan 

Jasa apa yang akan didesain oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menarik untuk diteliti sejauh mana 

keberhasilan kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan konsep BSC. 

Mengacu pada permasalahan yang dihadapi, peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: “Analisis Pengukuran Kinerja PT. Wirakencana Sugihindah 

Sehati Menggunakan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada PT. 

Wirakencana Sugihindah Sehati Pekanbaru)”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengukuran kinerja PT. Wirakencana Sugihindah Sehati 

berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi perspektif keuangan? 

2. Bagaimana pengukuran kinerja PT. Wirakencana Sugihindah Sehati 

berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi perspektif pelanggan? 

3. Bagaimana pengukuran kinerja PT. Wirakencana Sugihindah Sehati 

berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi perspektif bisnis 

internal? 

4. Bagaimana pengukuran kinerja PT. Wirakencana Sugihindah Sehati 

berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran? 

 

 

 



 
 

9 

1.3. Tujuan Penelitian  

Konsisten dengan permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja PT. Wirakencana Sugihindah 

Sehati. 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengukuran kinerja PT. Wirakencana 

Sugihindah Sehati berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi 

perspektif keuangan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengukuran kinerja PT. Wirakencana 

Sugihindah Sehati berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi 

perspektif pelanggan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengukuran kinerja PT. Wirakencana 

Sugihindah Sehati berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi 

perspektif bisnis internal. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengukuran kinerja PT. Wirakencana 

Sugihindah Sehati berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut :  

1. Bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan bukti 

empiris mengenai kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan konsep 

Balanced Scorecard. 

2. Bagi PT. Wirakencana Sugihindah Sehati hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan masukan mengenai sistem penilaian kinerja yang komprehensif 
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dengan BSC sehingga PT. Wirakencana Sugihindah Sehati dapat mengevaluasi 

kinerjanya secara lebih komperhensif. 

3. Bagi peneliti, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penilaian 

kinerja perusahaan dengan menggunakan BSC terutama pada perusahaan, dan 

bidang Akuntansi Manajemen. 

4. Bagi pembaca, sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi pembaca 

pada umumnya dan tambahan informasi mengenai Balanced Scorecard bagi 

mahasiswa. 

1.5. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 3 bab yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi teori-teori yang relevan dan digunakan dalam 

penelitian ini, tinjauan pustaka yang meliputi pengertian dan pengukuran kinerja 

perusahaan, pengendalian kinerja, tujuan pengukuran kinerja, tujuan penilaian 

kinerja, manfaat pengukuran kinerja, ukuran kinerja, pengukuran kinerja dengan 

pendekatan Balanced Scorecard, kerangka pikir penelitian, dan review penelitian 

terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, objek penelitian, 

jenis penelitian, operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, sumber data, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah umum perusahaan, struktur 

organisasi dan aktivitas perusahaan. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian dan uraian yang telah 

penulis olah dan telah dianalisis. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


