
BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan

perubahan besar dalam hal persaingan, produksi, pemasaran, pengelolaan sumber

daya manusia, dan penanganan transaksi antara perusahaan dengan konsumen dan

perusahaan dengan perusahaan lain. Persaingan yang bersifat global dan tajam

menyebabkan terjadinya penciutan laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan

yang memasuki persaingan tingkat dunia. Hanya perusahaan yang mempunyai

keunggulan yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen,

mampu menghasilkan produk yang bermutu, dan cost effective (Srimindarti,

2004).

Perubahan-perubahan tersebutlah yang mendorong perusahaan untuk

mempersiapkan diri agar bisa diterima di lingkungan global. Kunci persaingan

dalam pasar global adalah kualitas total yang mencakup penekanan-penekanan

pada kualitas produk, kualitas biaya atau harga, kualitas pelayanan, kualitas

penyerahan tepat waktu, dan kepuasan-kepuasan lain yang terus berkembang guna

memberikan kepuasan terus menerus kepada pelanggan.

Dengan adanya persaingan global, perusahaan dihadapkan pada penentuan

strategi dalam pengelolaan usahanya. Penentuan strategi akan dijadikan sebagai

landasan dan kerangka kerja untuk mewujudkan sasaran – sasaran kerja yang telah

ditentukan oleh manajemen. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat untuk

mengukur kinerja sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi dan sasaran yang

telah ditentukan dapat tercapai. Penilaian kinerja memegang peranan penting
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dalam dunia usaha, dikarenakan dengan dilakukanya penilaian kinerja dapat

diketahui efektivitas dari penetapan suatu strategi dan penerapannya dalam kurun

waktu tertentu. Penilaian kinerja dapat mendeteksi kelemahan atau kekurangan

yang masih terdapat dalam perusahaan, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan

dimasa mendatang.

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting

dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan,

pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem

imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan

maupun reward yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan

pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi periode yang

lalu.

Selama ini yang umum digunakan dalam perusahaan adalah pengukuran

kinerja tradisional yang hanya menitikberatkan pada sektor keuangan saja.

Pengukuran kinerja dengan sistem ini menyebabkan orientasi perusahaan hanya

pada keuntungan jangka pendek dan cenderung mengabaikan kelangsungan hidup

perusahaan dalam jangka panjang. Pengukuran kinerja yang menitik beratkan

pada sektor keuangan saja kurang mampu mengukur kinerja harta-harta tak

tampak (intangible assets) dan harta-harta intelektual (sumber daya manusia)

perusahaan.

Menurut Kaplan dan cooper dalam buku Dermawan Wibisono (2006),

menyatakan bahwa aspek-aspek kekurangan sistem pengukuran kinerja

konvensional yaitu kurang relevan, sistem ukurannya cendrung melaporkan



kinerja masa lalu, berorientasi jangka pendek, kurang fleksibel, tidak memicu

proses perbaikan, dan seing rancu pada aspek biaya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kaplan dan Norton pada tahun

1990 yaitu tentang ”Pengukuran Kinerja Organisasi Masa Depan”. Penelitian

tersebut berkaitan dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penelitian ini

didorong oleh kesadaran pada saat itu dimana ukuran kinerja keuangan yang

digunakan oleh semua perusahaan untuk mengukur kinerja eksekutif tidak lagi

memadai. Hasil penelitian menyebutkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif

di masa depan diperlukan ukuran komprehensif yang meliputi empat perspektif,

yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, serta

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yang disebut dengan Balance

Scorecard. Balance Scorecard digunakan untuk menyeimbangkan usaha dan

perhatian eksekutif ke kinerja keuangan dan nonkeuangan, serta kinerja jangka

pendek dan kinerja jangka panjang.

Balance Scorecard menggambarkan adanya keseimbangan antara tujuan

jangka pendek dan tujuan jangka panjang, antara ukuran keuangan dan

nonkeuangan. Balance Scorecard cukup komprehensif untuk memotivasi

eksekutif dalam mewujudkan kinerja dalam keempat perspektif tersebut, agar

keberhasilan keuangan yang dihasilkan bersifat berkesinambungan. pengukuran

kinerja perusahaan menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen untuk

melakukan evaluasi terhadap performa perusahaan dan perencanaan tujuan di

masa mendatang. Berbagai informasi dihimpun agar pekerjaan yang dilakukan

dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan untuk



mencapai efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses bisnis perusahaan.

Gambaran mengenai kinerja perusahaan bisa didapatkan dari dua sumber, yakni

informasi finansial dan informasi nonfinansial.

Mahmudi (2007) dalam penelitiannya tentang Balanced Scorecard,

dimana alat pengukuran kinerja ini mencakup semua aspek yang kemudian

dikelompokkan menjadi empat perspektif utama yaitu: perspektif keuangan,

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal, serta

perspektif pelanggan. Adanya fakta bahwa banyak perusahaan yang mengadopsi

konsep Balanced Scorecard menunjukkan banyak perubahan yang signifikan,

antara lain: manajemen semakin berorientasi pada pelanggan, waktu respon

terhadap pelanggan semakin cepat, perbaikan kualitas produk, penekanan pada

kerja tim, waktu untuk launching produk baru berkurang, dan manajemen lebih

berorientasi pada masa depan.

PT. Novell Pharmaceutical Laboratories merupakan cabang yang terdapat

di Pekanbaru yang beralamat di jalan Kutilang NO:14i Sukajadi, Usaha ini

bergerak  di bidang principle marketing obatan-obatan dan memasarkan hasil

produksinya ke pasar-pasar domestik maupun luar negeri. Selama tiga tahun

terakhir ini PT. Novell Pharmaceutical Laboratories membukukan persentase

penjualan yang tidak pernah mencapai target . Hal ini dapat dilihat dari hasil

laporan penjualan dan target perusahaan diperoleh data sbb:



TABEL I.1

PENJUALAN  DAN TARGET PT. NOVELL PHARMACEUTICAL

LABORATORIES

Tahun Penjualan Target Persentase(%)

2011 Rp.861.105.600 Rp. 1.047.098.500 82,23%

2012 Rp.1.275.674.500 Rp.1.347.366.000 94,67%

2013 Rp.1.500.473.500 Rp.1.816.315.500 82,61%

Sumber:Data PT. Novell Pharmaceutical Laboratories (2014)

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 naikanya jumlah persentase yang tidak pernah

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

bahwa selama ini perusahaan hanya mengukuran kinerja dengan metode

Scorecard dan hanya menggunakan profitabilitas sebagai indikator kinerja, dan

kurang mementingkan dari segi non financial, PT. Novell Pharmaceutical

Laboratories 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/ 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 (Srimindarti, 2004), karena hal tersebut berhubungan langsung

dengan hasil akhir yang berkelanjutan.

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/ 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.

Konsep ini memperkenalkan suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan

dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang merupakan penjabaran dari

apa yang menjadi misi dan strategi perusahaan jangka panjang. Kriteria tersebut

digolongkan menjadi empat perspektif yaitu: (1) perspektif keuangan, (2)

perspektif pelanggan, (3) perspektif proses bisnis internal, dan (4) perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan.



Melalui pengukuran keempat perspektif ini, manajemen perusahaan akan

lebih mudah untuk mengukur kinerja dari unit bisnis saat ini dengan tetap

mempertimbangkan kepentingan masa depan, mengukur apa yang telah

diinvestasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur

demi perbaikan kinerja di masa datang, serta memungkinkan untuk menilai

intangible asset seperti kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan lain-lain.

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

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 tingkat keberhasilan kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan konsep



BSC. Mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh PT. Novell Pharmaceutical

Laboratories tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis

Balanced Scorecard sebagai alat pengukur kinerja (Studi Kasus pada PT.

Novell Pharmaceutical Laboratories)”. Karena hingga saat ini PT. Novell

Pharmaceutical Laboratories belum menggunakan Balanced Scorecard untuk

mengukur kinerjanya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini adalah:“Bagaimana kinerja PT. Novell Pharmaceutical Laboratories

Cabang Pekanbaru berdasarkan konsep Balanced Scorecard yang meliputi

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis dan

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Konsisten dengan permasalahan yang dirumuskan, tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja PT. Novell

Pharmaceutical Laboratories Cabang Pekanbaru berdasarkan konsep Balanced

Scorecard yang meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif

internal bisnis dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan bukti

empiris mengenai kinerja perusahaan manufaktur yang diukur berdasarkan

konsep Balanced Scorecard.



b. Bagi PT. Novell Pharmaceutical Laboratories Cabang Pekanbaru hasil

penelitian ini diharapkan memberikan masukan mengenai sistem penilaian

kinerja yang komprehensif dengan BSC sehingga PT. Novell Pharmaceutical

Laboratories Cabang Pekanbaru dapat mengevaluasi kinerjanya secara lebih

komperhensif.

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

kinerja perusahaan dengan menggunakan BSC terutama pada perusahaan

manufaktur, dan bidang Akuntansi Manajemen.

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

pada umumnya dan bagi mahasiswa pada.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam  6 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 : TELAAH 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, hubungan antar perspektif dan reviev

penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang populasi dan sampel, teknik

pengumpulan data, metode analisis data, yang meliputi analisis

kualitatif, analisis kuantitatif dan alat analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAN

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.




