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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Organisasi bisnis menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah 

dengan implikasi merebaknya liberalisasi di bidang ekonomi telah mendorong 

persaingan global tanpa hambatan batasan negara yang dampaknya lebih 

lanjut semakin mempertajam tingkat persaingan di segala bidang usaha. 

Sementara itu, kemajuan teknologi di bidang informasi sangat berperan baik 

sebagai penyebab maupun berakibat semakin mendorong proses globalisasi 

pasar dengan dinamika pasar yang semakin cepat berubah dan kompleks. 

Pada dasarnya, dimensi perubahan (dimension of change) yang 

berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini berpangkal dari perubahan 

teknologi. Bahkan ada beberapa pengamat berpendapat bahwa penyebab 

perubahan-perubahan tersebut adalah teknologi informasi. Bergesernya era 

industri ke era informasi berdampak pada perubahan nilai-nilai baru dalam 

berbagai bidang yang selanjutnya berpengaruh terhadap perubahan lingkungan 

serta menuntut penyesuaian organisasi dalam kegiatan ekonomi bisnis. 

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting bagi lingkungan 

organisasi saat ini dan masa depan. Pengukuran kinerja yang efektif 

hendaknya mampu menerjemahkan misi, visi dan strategi suatu organisasi ke 

dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja baik ukuran kinerja keuangan 

maupun non keuangan (Djoko Susanto dan Siti Resmi, 2003:83).  



Sistem pengukuran kinerja tradisional yang dipergunakan selama ini 

kurang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengukur dan 

mengelola semua kompetensi yang memicu keunggulan kompetitif organisasi 

bisnis dan sistem pengukuran ini menekankan pada aspek pengukuran 

keuangan, seperti ROI, ROE, profit margin dan EVA. Ukuran keuangan seperti 

ini tidak mampu mencerminkan kompleksitas dan nilai yang melekat dalam 

organisasi bisnis.  

Kelemahan pengukuran kinerja secara keuangan menurut R.S Kaplan 

dan D.P Norton (1996:7) adalah: 

 1.  Ketidakmampuannya mengukur kinerja harta-harta tak tampak (intangible 

asset) dan harta-harta intelektual (SDM) perusahaan, karena itu kinerja 

keuangan tidak mampu menjelaskan lebih banyak mengenai masa lalu 

perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntut perusahaan kearah 

lebih baik.  

2.  Pengukuran lebih berorientasi pada manajemen operasional dan kurang 

mengarah pada manajemen strategis. 

3.  Tidak mampu mempresentasikan kinerja intangible assets yang merupakan 

bagian struktur asset perusahaan 

Mengingat keterbatasan-keterbatasan diatas, pada tahun 1990 R.S 

Kaplan, Profesor Accounting Harvard Bussiness School, David L dan D.P 

Norton, founder and Presidence Renaissance Strategy Group 

memperkenalkan suatu bentuk kinerja baru selain mengatasi kelemahan dan 



diharapkan dapat mengantisipasi aspek-aspek potensial lainnya yaitu balanced 

scorecard (BSC). 

Balanced scorecard adalah suatu metode penilaian kinerja yang 

komprehensif dan koheren yang mampu menyediakan kerangka untuk 

menerjemahkan serta mengimplementasikan strategi dalam sistem manajemen 

strategis (Mulyadi, 2001:31). Dalam Balanced Scorecard, R. S Kaplan dan 

D.P Norton memformulasikan suatu model pendekatan yang lebih 

komprehensif sehingga mampu mengukur kinerja perusahaan secara 

multidimensi dan balanced. Dalam hal ini, balanced scorecard tidak hanya 

mengukur aspek-aspek financial dan hasil akhir (outcome) namun juga 

memasukkan aspek-aspek nonfinansial (intangible assets) seperti sistem dan 

teknologi, skill dan entepreneurship, loyality konsumen, corporate culture. 

Secara umum terdapat empat perspektif (aspek) perusahaan yang 

diukur dalam Balanced Scorecard, yaitu: 

1. Perspektif keuangan (financial perspective) 

2. Perspektif konsumen (customer perspective) 

3. Perspektif proses internal bisnis (internal business process perspective) 

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth 

perspective) 

Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon (BKK Pasar Kliwon) 

merupakan salah satu organisasi jasa di Surakarta yang memfokuskan 

pelayanannya pada konsumen. Sebagai bank perkreditan yang ada di daerah, 

BKK Pasar Kliwon harus menjaga kelangsungan hidupnya agar tetap 



memberikan kontribusi masyarakat Surakarta, khususnya yang berdomisili di 

Kecamatan Pasar Kliwon.  Kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup 

BKK Pasar Kliwon sangat tergantung dari kinerjanya. Untuk memiliki suatu 

penilaian kinerja yang komprehensif, dapat menyeimbangkan aspek keuangan 

dan non keuangan di BKK Pasar Kliwon, diperlukan metode pengukuran 

kinerja yaitu  balanced scorecard.  

 

B. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 

Manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut (Mulyadi dan Setyawan, 

2001): 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian personel secara maksimum 

2. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

penghargaan personel seperti: promosi, transfer dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi pelatihan evaluasi program 

pelatihan personel. 

4. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. 



Dengan dasar tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik 

dengan judul “Penggunaan Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Alat Ukur 

Kinerja Pada BKK Pasar Kliwon Surakarta”. 

 

C. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana kinerja BKK Pasar Kliwon Surakarta jika dinilai dengan 

balanced scorecard?” 

 

D. Tujuan Penelitian  

Penulis meneliti pengukuran kinerja dengan balanced scorecard, hal ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui sistem pengukuran kinerja yang digunakan dalam suatu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, seperti BKK Pasar 

Kliwon ini. 

2. Untuk memberikan evaluasi tentang penerapan balanced scorecard 

sebagai sistem pengukuran kinerja pada BKK Pasar Kliwon Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tentang pengukuran kinerja dengan balanced 

scorecard pada BKK Pasar Kliwon Surakarta ini, diharapkan ada manfaat yang 

akan diambil dalam penelitian ini, antara lain : 

 

 



1. Bagi BKK Pasar Kliwon Surakarta 

Diharapkan dapat memberikan alternatif  baru dalam pengukuran 

kinerja yaitu dengan penggunaan pendekatan balanced scorecard yang 

memungkinkan untuk diterapkan di masa yang akan datang. 

2. Bagi penulis 

Dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis, 

yaitu untuk memahami bagaimana penggunaan pengukuran kinerja dengan 

balanced scorecard  terutama pada BKK Pasar Kliwon Surakarta. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan secara singkat tentang 

lima bab yang akan mendukung penelitian, yaitu: 

BAB l.  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB ll TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dengan masalah 

yang sedang dikaji oleh peneliti. 

BAB lll METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang objek yang diteliti, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data. 

 



BAB lV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan mencakup pembahasan tentang gambaran 

umum  BKK Pasar Kliwon mencakup sejarah berdirinya BKK 

Pasar Kliwon, dasar hukum, struktur organisasi, prosedur kredit, 

jenis kredit, prinsip pemberian kredit, visi dan misi serta analisa 

data yang membahas tentang penggunaan balanced scorecard 

sebagai alat ukur kinerja BKK Pasar Kliwon Surakarta. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang hasil kesimpulan dari penelitian 

penulis, memberikan saran atas permasalahan yang kemudian 

dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan 

menguraikan tentang keterbatasan uraian yang disampaikan dalam 

penulisan penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




