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INTISARI (ABSTRAKSI)

xx

Keadaan persaingan di akhir abad
ini telah bergeser dati industrial-based
competition ke information-based competition, persaingan udak lagi didasarkan pada
skala produksi yang optimal, tapi lebih didasarkan pada penerjemahan keinginan
konsumen atau pemanfaatan infonnasi tentang pasar. Harga bukan lagi satu-satunya
faktor kunci dalam persaingan, tetapi terdapat pula faktor-faktor lain seperti : kualitas
dan desain produk, ketepatan waktu pengiriman dan layanan puma jual.
Saat ini, pengukuran kineIja yang dilakukan perusahaan-perusahaan biasanya
hanya menekankan pada pengukuran dari sudut keuangan dan masih kurang
memperhatikan intangible assets yang juga memiliki pengaruh besar terh3dap
kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat baru yang dapat
memberikan pengukuran kinerja secara komprehensif dengan menyeimbangkan
pengukuranfinansial dan operational yaitu Balanced Scorecard
Balanced Scorecard merupakan seperangkat tolok ukur yang diturunkan dari
misi dan strategi perusahaan.yang memungkinkan manajer untuk menilai kineIja
perusahaan secara keseluruhan melalui keempat perspektif yaitu keuangan, pelangggan,
proses bisnis internal dan proses belajar dan bertumbuh sehingga diperoleh informasi
yang ringkas, padat dan menyeluruh.
KeWlggu1an bersaing merupakan jantung dati kinerja perusahaan yang dapat
dicapai dengan strategi yang tepat Tiga strategi pada tingkatan wtit bisnis yaitu strategi
cost leadership, diffirentiation, danfocu.s. Kualitas penentuan dan pelaksanaan strategi
menjadi salah satu unsur yang menentukan kemampuan suatu perusahaan untuk
bertahan da1am persaingan. T erdapat tiga prinsip yang memungkinkan untuk
menghubungkan Balanced Scorecard dengan strategi dati wtit bisnis yaitu adanya
hubungan sebab-akibat, pemicu kinerja dan hubungan dengan keuangan. Setiap tolok
ukur yang dipilib Wltuk Balanced Scorecard hams menjadi elemen dati rantai
hubungan sehab-akibat yang mengkomwtikasikan arti strategi unit hisnis kepada
organisasi. Pemicu kinerja mencerminkan keunikan dati strategi wtit bisnis. Balanced
Scorecard yang baik harus memiliki bauran pcngukuran basil dan pemicu kinerja yang
tepat yang disesuaikan dengan strategi unit bisnis. Pada akhirnya, akibat dati semua
tolok ukur dalam Balanced Scorecard akan berhubungan dengan sasaran keuangan.
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