
BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam era persaingan bisnis yang pesat seperti sekarang ini, perusahaan

dituntut untuk menempuh langkah-langkah strategik dalam bersaing pada kondisi

apapun. Selain tuntutan akan kemampuan bersaing, perusahaan juga dituntut

untuk memiliki keunggulan yang dapat membedakan perusahaan yang satu

dengan perusahaan lainnya. Di samping itu, dengan adanya pemanfaatan

teknologi informasi sebagai sarana untuk menciptakan daya saing perusahaan

membawa perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Bahkan banyak

perusahaan berupaya merumuskan dan menyempurnakan strategi bisnis mereka

dalam rangka memenangkan persaingan. Hanya perusahaan yang memiliki

keunggulan pada tingkat global yang mampu memuaskan atau memenuhi

kebutuhan konsumen dan mampu menghasilkan produk yang bermutu serta cost

effective (Mulyadi, 2005).

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

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.

Pada tingkat persaingan global ini, suatu keuntungan kompetitif

perusahaan sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dalam persaingan.

Kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan kompetitif ini akan

memperkuat posisi persaingan dalam persaingan bisnis dalam jangka panjang.

Pihak manajemen mungkin berhasil memaksimalkan laba bersih dan membuat

rasio keuangan secara baik seperti ROA, ROI, Residual Income dan EPS. Namun

sering melupakan apakah perusahaan dapat bertahan dalam kurun waktu yang

panjang.

Selama ini yang umum dipergunakan 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

menitikberatkan pada sektor keuangan saja kurang mampu mengukur kinerja

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

manusia) perusahaan. Selain itu pengukuran kinerja dengan cara ini juga kurang

mampu bercerita banyak mengenai masa lalu perusahaan, kurang memperhatikan

sektor eksternal, serta tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah

yang lebih baik (Kaplan dan Norton, 2000).

Beberapa perusahaan mencoba mengimplementasikan konsep Balanced

Scorecard dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja mereka, serta untuk



mempengaruhi perubahan kultur yang ada dalam perusahaan. Terjadinya

perubahan kultur dalam perusahaan ini disebabkan karena adanya perubahan dari

sistem yang telah lama diterapkan oleh perusahaan kepada suatu sistem baru.

Sistem yang baru ini dirancang untuk melipatgandakan kinerja dengan empat

perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif customer, perspektif proses bisnis

(internal) dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (Wardhani, 2002). Salah

satu kunci keberhasilan penerapan Balanced Scorecard menurut O’Relly

(Mattson, 1999) dalam Ciptani (2000) adalah dukungan penuh dari setiap lapisan

manajemen yang ada dalam organisasi.

Dari percobaan penggunaan Balance Scorecard pada tahun 1990-1992,

perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam penelitian tersebut menunjukkan

perlipatgandaan kinerja keuangan perusahaan. Keberhasilan ini disadari sebagai

akibat dari penggunaan ukuran kinerja Balance Scorecard yang komprehensif.

Dengan menambahkan ukuran kinerja nonkeuangan, seperti kepuasan pelanggan,

produktivitas dan cost effectiveness proses bisnis internal, dan pembelajaran dan

pertumbuhan, eksekutif dipacu untuk memperhatikan dan melaksanakan usaha-

usaha yang merupakan pemacu sesungguhnya untuk mewujudkan kinerja

keuangan. (Mulyadi, 2005).

Penelitian terdahulu yang pernah membahas topik ini adalah Meirdania

Zudia (2010) dengan judul penelitiaannya adalah “Analisis Penilaian Kinerja

Organisasi Dengan Menggunakan Konsep Balanced Scorecard Pada PT Bank

Jateng Semarang”, dengan hasil penelitiaan bahwa perspektif keuangan yaitu nilai

Return on Asset (ROA), Rasio Operasi (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR)



mengalami peningkatan cost effectiveness untuk mencapai laba optimal.

Perspektif konsumen dapat meningkatkan market share, kepuasan nasabah

menghasilkan angka yang cukup baik serta didukung peningkatan profitabilitas

konsumen selama tiga tahun. Perspektif bisnis internal menggunakan rasio AETR

menunjukkan peningkatan efektivitas, efisiensi dan ketepatan proses transaksi.

Kemudian, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan peningkatan

produktifitas karyawan, persentase pelatihan karyawan yang terampil setiap

tahunnya. Hal ini mempengaruhi peningkatan tingkat kepuasan karyawan selama

tiga tahun yang menghasilkan kategori baik/puas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak

pada objek penelitian pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah Bank

Jateng sedangkan penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah

BankRiau Kepri.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya  adalah organisasi

jasa yang bergerak dalam bidang keuangan yaitu perbankan. Sesuai dengan

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan

undang-undang tersebut, lembaga keuangan bank dibedakan menjadi dua yaitu

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun kegiatan Bank di Indonesia

terutama kegiatan Bank Umum adalah menghimpun dana dari masyarakat



(funding), menyalurkan dana ke masyarakat (lending), serta memberikan jasa-jasa

bank lainnya (services).

Seiring dengan terus berkembangnya perusahaan dan untuk lebih

menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah menganti namanya dari PT

Bank Riau menjadi PT Bank Riau kepri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

citra perusahan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kinerjanya dengan

menyeimbangkan antara kinerja dari aspek keuangan dan non keuangan guna

mewujudkan visi dan misinya.

PT. Bank Riau Kepri sebagai Bank yang modalnya dimiliki oleh

Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II se Riau dan

Kepulaan Riau yang bergerak dalam bidang bisnis jasa perbankan. Memiliki visi

“Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di

daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan

perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat”.

Sebagai bank sehat, elit dan merakyat, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi

daerah, sebagai pengelola dana pemerintah daerah, sebagai sumber pendapatan

daerah, sebagai pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil dan

menengah. (Warta Promosi Riau, 2008).

Berdasarkan semua uraian tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian terhadap masalah ini judul: “ANALISIS PENILAIAN

KINERJA ORGANISASI DENGAN MENGUNAKAN KONSEP

BALANCED SCORECARD PADA PT BANK RIAU KEPRI PEKANBARU”.



1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penilaian kinerja organisasi pada PT Bank Riau Kepri Pekanbaru

selama ini bila diukur dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard dengan

keempat perspektifnya (finansial, konsumen, proses bisnis internal dan

pembelajaran dan pertumbuhan).

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk

melihat gambaran bagaimana penilaian pada PT Bank Riau Kepri Pekanbaru

selama ini bila diukur dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard dengan

keempat perspektifnya (finansial, konsumen, proses bisnis internal dan

pertumbuhan dan pembelajaran).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan

khususnya akuntansi manajemen mengenai pemahaman peneraparan

konsep balanced scorecard pada suatu perusahaan.

2. Bagi praktisi dapat dijadikan acuan sebagai referensi dalam pemanfaatan

informasi akuntansi manajemen dalam mengukur kinerja perusahaan.

3. Bagi PT Bank Riau Kepri Pekanbaru, hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan dan

mempertahankan kinerja yang telah ada untuk mendorong tercapainya

tujuan perusahaan secara keseluruhan.



4. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan ini diharap dapat

menambah wawasan penulis tentang ilmu akuntansi khususnya akuntansi

manajemen. Disamping itu penelitian ini juga menjadi wadah untuk

menuangkan ilmu pengtahuan yang diperoleh selama mengikuti

perkuliahan pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi

referensi tambahan bagi yang membahas topik yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini secara umum penulis membagi sistematika penulisan

dalam enam bab dimana masing–masing bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan,

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II     :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori yang memperkuat penelitian yang

dilakukan, penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III :METODE PENELITIAN.

Bab ini meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi

dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data

yang digunakan.



BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.

Dalam bab ini menguuraikan tentang sejarah organisasi, struktur

organisasi, serta uraian tugas.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini meliputi hasil penelitian dan bagian pembahasan yang

menginterprestasikan hasil dari analisis data.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN.

Dalam bab ini berisikan suatu kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta
saran-saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini


