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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif disertai dengan

kemajuan teknologi yang sangat pesat, kapabilitas suatu perusahaan tidak dapat

dicapai hanya dengan mempertimbangkan dari sisi keuangan atau dari kinerja

finansial masa lalu perusahaan. Pengukuran kinerja menjadi hal yang sangat penting

dalam manajemen strategik karena selain sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu

strategi, pengukuran kinerja juga merupakan langkah awal menuju pengendalian dan

peningkatan perusahaan.

Menurut Harrington (2000) “apabila perusahaan tidak dapat mengukur

sesuatu dalam proses bisnis maka perusahaan tersebut tak dapat memahami keadaan

perusahaan, maka perusahaan tidak dapat mengendalikan dan meningkatkan”. Oleh

karena itu, perusahaan perlu melakukan pengukuran kinerja agar dapat melakukan

evaluasi karena pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya

program atau kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan (Rai, 2008).

Selama ini pengukuran kinerja perusahaan hanya berfokus pada segi

keuangan. Perusahaan dinilai berhasil dan melakukan kinerja yang baik apabila

perusahaan dapat memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi. Penilaian kinerja

perusahaan yang hanya dinilai dari sisi keuangan saja akan dapat menyesatkan,
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karena kinerja keuangan yang baik dapat dicapai dengan tidak mempertimbangkan

strategi jangka pendek, namun juga mempertimbangkan strategi jangka panjang

seperti membangun nilai perusahaan itu sendiri dan tidak hanya berorientasi pada

keuntungan.

Sistem pengukuran kinerja perusahaan masih menekankan pada aspek

keuangan, belum merepresentasikan keseluruhan kinerja perusahaan. Sedangkan

sistem pengukuran kinerja yang baik juga menekankan pada aspek non keuangan,

seperti kepuasan pelanggan, peningkatan kinerja produksi, produktivitas karyawan

dan sebagainya, maka perusahaan perlu untuk menerapkan model pengukuran kinerja

yang tidak hanya berfokus pada sisi keuangan saja namun juga sisi non keuangan,

yaitu konsep Balanced Scorecard (BSC).

Balanced Scorecard (BSC) sebagai salah satu metode yang digunakan

perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan. Balanced Scorecard merupakan alat

bagi manajemen untuk menilai kinerja perusahaan, selain itu BSC juga memberikan

banyak keuntungan bagi keseluruhan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari sasaran

dan ukuran BSC yang dirumuskan berdasarkan visi, misi dan strategi perusahaan.

Sasaran dan ukuran tersebut terdiri dari empat perspektif yaitu keuangan, konsumen,

proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. BSC menekankan ukuran

dari sisi keuangan dan non keuangan yang harus menjadi bagian dari sistem informasi

untuk para karyawan pada semua level di dalam perusahaan (Kaplan dan Norton,

1996:8). Sistem BSC memberikan integrasi yang baik bagi keseluruhan perusahaan

dan memberikan feedback yang strategis bagi perkembangan organisasi.
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Saat ini banyak perusahaan harus gencar melakukan inovasi dan melakukan

pengukuran kinerja perusahaannya agar dalam menjalankan operasional perusahaan

dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin sehingga perusahaan tersebut tidak

kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dalam kajian pengukuran

kinerja perusahaan, pengukuran hasil memegang peran yang sangat penting, karena

hal ini tidak saja berkaitan dengan penentuan keberhasilan perusahaan akan tetapi

menjadi ukuran apakah strategi yang dirancang dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Apabila suatu perusahaan tidak mencapai hasil yang maksimal maka dapat diartikan

terjadi kesalahan dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini menuntut para pelaku

bisnis untuk senantiasa membangun strategi dan melakukan perbaikan dalam proses

bisnis sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif sebagai modal dalam

menghadapi persaingan.

Persaingan bisnis juga terjadi pada industri manufaktur pembuatan mesin

industri, perusahaan manufaktur pembuatan mesin industri awalnya jarang ditemui di

Indonesia, dikarenakan pembuatan mesin industri amatlah rumit, mahal dan

membutuhkan proses yang panjang serta membutuhkan waktu yang relatif lama,

selain itu banyak produk dari negara asing yang masuk ke Indonesia dan menjadi

pesaing berat perusahaan dalam negeri dikarenakan mesin yang di impor dikenal

cukup murah selain itu juga lebih unggul dari segi kualitas. Namun seiring dengan

perkembangan teknologi yang sangat pesat dan globalisasi, menuntut perusahaan

untuk semakin berinovatif dan memiliki teknologi yang canggih.
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Kini perusahaan pembuatan mesin industri dalam negeri juga banyak

bermunculan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang

bergabung dalam pameran mesin AllPack 2015 yang diselenggarakan di Jakarta

International Expo pada bulan Oktober lalu, terdapat ribuan perusahaan dalam negeri

dan perusahaan asing yang turut serta dalam pameran tersebut.

Tabel 1.1

Perbandingan Jumlah Exhibitor All Pack Jakarta International Expo

Keterangan Tahun
2014 2015

Jumlah exhibitor keseluruhan 987 1.132
Jumlah exhibitor lokal 224 340
Jumlah exhibitor asing 763 792
Presentase jumlah exhibitor lokal 22,7% 30,03%
Presentase jumlah exhibitor asing 77,3% 69,97%
Presentase kenaikan jumlah exhibitor keseluruhan 14,69%
Sumber: Kristamedia. 2014 & 2015. Exhibition Catalog AllPack Indonesia. Jakarta:

PT Kristamedia Pratama.

Oleh karena itu setiap perusahaan perlu untuk melakukan penilaian kinerja

yang baik dan strategi yang tepat, apabila tetap ingin unggul dalam persaingan dan

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumen.

PT Kuroma Engineering merupakan perusahaan yang memproduksi mesin

industri. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam jenis mesin industri mulai dari

filling, packaging, hingga labelling. Selain itu, perusahaan telah memiliki

pengendalian mutu dengan bersertifikasi sistem manajemen mutu (SMM ISO

9001:2008) sejak tahun 2013. ISO (9001:2008) adalah sebuah standar sistem
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manajemen mutu yang di akui secara internasional. ISO (9001:2008) berfokus kepada

proses dan kepuasan pelanggan dari pada prosedur, namun sampai saat ini PT

Kuroma Enginering belum efektif untuk mencapai sasaran perusahaan, terutama

dalam memuaskan pelangganya dengan indikator utama tidak tercapainya target

marketing dan kepuasan pelanggan yang kurang maksimal. Pelanggan yang tidak

puas tersebut berdampak pada banyak permasalahan, salah satunya adalah

pembayaran tidak tepat waktu karena produk yang dipesan tidak sesuai dengan

persyaratan dari pelanggan (cash gap), tidak adanya re order, tidak adanya

rekomendasi ke dalam komunitas usaha dan sebagainya. Hal tersebut, dikarenakan

dalam pengukuran kinerjanya perusahaan masih menggunakan cara tradisional,

seperti hanya melihat dari jumlah profit yang diperoleh, melakukan evaluasi kinerja

karyawan dengan penilaian dari karyawan lainnya, kurang diperhatikannya ukuran

dari proses produksi seperti tidak adanya target yang jelas mengenai pemanfaatan

mesin, dan lain sebagainya. Sehingga dalam setiap proses produksi mesin belum

dilakukan pengukuran yang sesuai dengan standar atau ketepatan. Kesalahan pada

tingkat design, pekerjaan pengulangan untuk perbaikan, pengiriman yang tidak tepat

waktu, skill karyawan yang kurang mampu menandakan bahwa perusahaan tersebut

memerlukan metode pengukuran kinerja sehingga perusahaan dapat mengetahui

dimana harus melakukan evaluasi dan perbaikan.

Oleh karena itu PT Kuroma Engineering membutuhkan  pengukuran kinerja

agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik dan dapat menyusun strategi yang

sesuai sehingga dapat melakukan proses operasional lebih efektif dan efisien dari
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berbagai aspek perusahaan serta perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan

dan produknya, dan pada akhirnya dapaat memuaskan pelangganya. Pada penelitian

ini akan dilakukan perancangan balanced scorecard sebagai alat pengukuran kinerja

perusahaan. Diharapkan dengan adanya perancangan BSC nantinya dapat

diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan dan dapat digunakan sebagai

pengambilan keputusan strategis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka, rumusan

masalah adalah:

1. Bagaimana rancangan pengukuran kinerja perusahaan dengan metode balanced

scorecard pada PT Kuroma Engineering?

2. Bagaimana pembobotan prioritas kinerja dengan menggunakan Analytical

Hierarchy Process pada PT Kuroma Engineering?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan

dari penelitian ini adalah:

1. Menyusun rancangan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Balanced

Scorecard pada PT Kuroma Engineering.

2. Menyusun pembobotan prioritas kinerja dengan pendekatan Analytical Hierarchy

Process pada PT Kuroma Engineering.
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1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan rancangan sistem pengukuran kinerja agar PT Kuroma Engineering

dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mampu bersaing di industri

manufaktur pembuatan mesin industri.

2. Hasil penelitian dapat dijadikan refrensi dalam pengambilan keputusan di masa

mendatang.

3. Peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan karena mendapatkan kesempatan

mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari selama dibangku perkuliahan

mengenai Balanced Scorecard dan dapat menganalisis suatu permasalahan yang

ada.

4. Hasil penelitian menambah bukti empiris mengenai praktik yang berkaitan

dengan produktivitas dalam suatu bisnis dan dapat dijadikan referensi atau

sebagai masukan tambahan bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang

menjadi ide dasar penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta

sistemika penulisan.
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BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian terdahulu yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti serta menjelaskan mengenai teori-teori yang

digunakan sebagai dasar-dasar penelitian ini yang berkaitan dengan  masalah

yang diteliti yaitu konsep pengukuran kinerja, Balanced Scorecard, dan

Analitycal Hierarchy Process serta penelitian sebelumnya.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber

data yang akan diteliti dan diolah lebih lanjut, prosedur pengumpulan data

serta teknik analisis yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, tidak menggunakan alat bantu

statistik dalam menganalisis data, serta menghubungkan hasil penelitian

dengan konsep dan teori yang mendasari.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pengumpulan dan pengolahan data yang

dibutuhkan, menjelaskan mengenai bagaimana teknik analisis yang digunakan

oleh penulis, pembahasan dan analisa hasil pengolahan data.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran atas penelitian ini.

Dengan keterbatasan penelitian diharapkan penelitian ini dapat

disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.
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