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ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DENGAN METODE BALANCED 

SCORECARD 

(Studi khasus: CV. Graha Printama Selaras, Kartasura, Jawa Tengah) 

Abstrak 

CV. Graha Printama Selaras merupakan perusahaan yang terletak di Sukoharjo 

bergerak dibidang percetakan dan penerbitan buku LKS dan materi. Pada 

perusahaan ini pengukuran kinerja masih menggunakan metode keuangan 

tradisional, yang mengakibatkan kurang mampu mengukur kinerja harta-harta tak 

tampak (intagible assets) dan harta-harta intelektual (sumber daya manusia), 

kepuasan pelanggan, dan kesetiaan pelanggan perusahaan. Selain itu pengukuran 

kinerja dengan cara ini kurang mampu bercerita banyak mengenai masa lalu 

perusahaan, kurang memperhatikan sektor eksternal, serta tidak mampu 

sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk melakukan pengukuran kinerja pada CV. Graha Printama Selaras 

untuk mengetahui seberapa baik kinerja di perusahaan tersebut, serta membantu 

melakukan arahan perbaikan jika hasil kinerja kurang baik. Pengukuran kinerja 

dengan menggunakan metode Balanced Scorecard mampu mengatasi kendala 

tersebut, karena dalam Balanced Scorecard ini merupakan salah satu model 

pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan 

lebih baik, karena adanya pengukuran jangka pendek yang dilihat dari aspek 

keuangan dan jangka panjang yang dilihat dari aspek non-keuangan.  Berdasarkan 

pengukuran dengan metode Balanced Scorecard didapatkan nilai akhir total 

perusahaan sebesar 72,48%. Nilai akhir total tersebut masih mengindikasikan 

bahwa perusahaan masih dalam keadaan sangat sehat dengan kategori A. Dari 

hasil akhir penelitian tersebut peneliti memberikan usulan perbaikan untuk retur 

buku minimal sebanyak 25 eksemplar, pemberian batas retur buku maksimal 5% 

dengan syarat dan ketentuan, pemberian batas akhir waktu retur buku di tanggal 1 

Januari, penambahan jumlah karyawan di bagian editor dan setter. 

Kata kunci: Balanced Scorecard, CV. Graha Printama Selaras, Pengukuran 

Kinerja 

 

Abstract 

CV. Graha Printama Selaras is a company located in Sukoharjo engaged in the 

printing and publishing of LKS books and text books. In this company, 

performance measurement still uses traditional financial methods, which results in 

the inability to measure the performance of intagible assets and intellectual 

property (human resources), customer satisfaction, and company customer 

loyalty. In addition, performance measurement in this way can`t tell much about 

the company's past, doesn`t notice to the external sector, and can`t fully guide the 

company in a better direction. The purpose of this study is to measure the 

performance of the CV. Graha Printama Selaras to find out how well the company 

is performing, as well as to help make improvement directions if the performance 

is not good. Performance measurement using the Balanced Scorecard method can 

overcome these constraints, because in this Balanced Scorecard is a performance 

measurement model that can be used to assess the performance of a company 

better, because of the short-term measurement seen from the financial and long-
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term aspects seen from non-financial aspects. Based on the measurement using the 

Balanced Scorecard method, the total final value of the company is 72.48%. The 

total final value still indicates that the company is still in a very healthy condition 

with category A. From the final results of the research, the researcher gives 

improvements for book return at least 25 copies, gives a maximum limit of 5% for 

book return with terms and conditions, gives a deadline for book return on 1 

January, increases the number of employees in the editorial and setter 

departments. 

Keywords: Balanced Scorecard, CV. Graha Printama Selaras, Performance  

Measurement 
 

1. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi sekarang ini, dapat dilihat bahwa terdapat persaingan yang 

semakin ketat pada semua bidang industri yang ada. Untuk dapat bertahan dalam 

persaingan yang semakin ketat, maka perusahaan harus mempunyai kinerja yang 

baik. Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Hasibuan, 

2002). Pengukuran kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

perkembangan dari perusahaan tersebut telah tercapai (Mulyadi, 2001). 

Pengukuran kinerja yang menitikberatkan pada sektor keuangan saja 

kurang mampu mengukur kinerja harta-harta tak tampak (intagible assets) dan 

harta-harta intelektual (sumber daya manusia), kepuasan pelanggan, dan kesetiaan 

pelanggan perusahaan. Selain itu pengukuran kinerja dengan cara ini 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). Hal tersebut dapat diatasi dengan 

menggunakan sistem pengukuran kinerja yang dirancang oleh Kaplan dan Norton, 

yaitu Balanced Scorecard. Konsep Balanced Scorecard yang dibuat oleh Kaplan 

dan Norton pada tahun 1992 adalah sebuah penilaian metode kinerja yang 

mengukur aspek keuangan dan non-keuangan dari suatu perusahaan dengan 

menyesuaikan pada strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dari 

percobaan penggunaan Balanced Scorecard pada tahun 1992, perusahaan-

perusahaan yang ikut serta dalam penelitian tersebut menunjukkan pelipatgandaan 

kinerja keuangan perusahaan. 
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Balanced Scorecard ini merupakan salah satu model pengukuran kinerja 

yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan, karena adanya 

pengukuran jangka pendek yang dilihat dari aspek keuangan dan jangka panjang 

yang dilihat dari aspek non-keuangan (Simbolon, 2015). Menurut Souissi (2006) 

balanced scorecard ini merupakan sistem pengukuran yang komprehensif yang di 

dalam terdapat pengukuran keuangan dan non-keuangan yang dirancang untuk 

melacak kesuksesan dari sebuah perusahaan. Konsep balanced scorecard ini 

didasarkan pada asumsi penggunaan modal keuangan tidak lagi satu-satunya 

penentu keunggulan, tetapi faktor-faktor lain seperti modal intelektual, 

pengetahuan, atau orientasi pelanggan menjadi lebih penting (Figge, 2002). 

Peneliti melakukan penelitian terhadap perusahaan percetakan dan 

penerbitan buku LKS dan buku materi yang memiliki badan usaha persekutuan 

komanditer. Perusahaan yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah CV. 

Graha Printama Selaras yang terletak di wilayah Kartasura. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk melakukan pengukuran kinerja pada CV. Graha Printama Selaras 

untuk mengetahui seberapa baik kinerja di perusahaan tersebut, serta membantu 

melakukan arahan perbaikan jika hasil kinerja kurang baik.  Perusahaan ini dalam 

pengukuran kinerja perusahaan masih menggunakan metode keuangan tradisional 

yang masih kurang akurat dalam pengukuran kinerja perusahaan. Dari penelitian 

ini diharapkan setelah melakukan pengukuran kinerja perusahaan dengan metode 

balanced scorecard didapatkan hasil akhir kinerja yang akurat. Dari hasil akhir 

nilai kinerja yang didapat, perusahaan dapat melakukan perbaikan jika mendapat 

hasil kinerja yang kurang baik atau buruk agar perusahaan bisa bersaing dengan 

perusahaan lain.  

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Penelitian Awal dan Perumusan Masalah 

Penelitian awal ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik 

perusahaan, stakeholder nya, proses-proses yang terjadi dan kondisi sistem 

pengukuran kinerja perusahaan. Perumusan masalah diangkat dari adanya 

keinginan untuk mendapatkan hasil pengukuran kinerja perusahaan secara lebih 

lengkap, terintegrasi, dan menyeluruh, sehingga dapat digunakan untuk 

memprediksi pengukuran di masa yang akan datang. 
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2.2 Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan tentang gambaran persoalan 

dalam suatu penelitian, maka diperlukan pengumpulan data-data. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder.  

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode 

kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi data keuangan 

perusahaan dan data- data pendukung lainnya. Kuesioner disebarkan ke pelanggan 

dan karyawan untuk mencari kepuasan pelanggan yang berada pada perspektif 

pelanggan dan mencari kepuasan karyawan yang berada pada perspektif 

pembelajaran pertumbuhan. 

2.3 Pengolahan Data 

Metode yang digunakan untuk mengolah data adalah Balanced Scorecard. 

Dalam balanced scorecard ini terdapat empat perspektif yang harus dicari key 

performance indikator (KPI) dari masing-masing perspektif. Menurut Hicks 

(2011) ada empat perspektif yang berada di dalam balanced scorecard, yaitu 

meliputi perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pembelajaran 

pertumbuhan.  

a. Perspektif Keuangan 

Pada pengukuran kinerja perspektif keuangan terdapat beberapa faktor yang dapat 

dicari, yaitu: 

1. Return of Asset (ROA) rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset 

dalam menciptakan laba bersih (Hery, 2015). 

                                             ROA= 
Laba bersih

Total Aktiva
×100%                                           (1) 

(Fahmi, 2012). 

2. Net Profit Margin 

Net Profit Margin digunakan untuk mengetahui laba perusahaan jika dilihat 

dari segi penjualan. 

                       Nett Profit Margin= 
Laba bersih setelah pajak

Penjualan Bersih
×100%                      (2) 

(Ramelan, 2009). 
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3. Gross Profit Margin 

Untuk menghitung presentase kelebihan laba kotor terhadap pendapatan 

penjualan.  

                               Gross Profit Margin= 
Laba Kotor

Penjualan Bersih
×100%                          (3) 

(Munawir, 2004). 

4. Rasio Cepat (Cash Ratio) 

Rasio cepat adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva jangka pendek 

dikurangi persediaan. (Nuriasari, 2018) 

                              Rasio Cepat= 
Aktiva Lancar-Persediaan

Kewajiban Lancar
× 100%                         (4) 

(Riyanto, 2001). 

5. Rasio Lancar 

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus 

segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan pada saat ditagih.  

                                   Rasio Lancar= 
Aktiva Lancar

Utang Lancar
×100%                                (5) 

(Rangkuti, 2011). 

b. Perspektif Pelanggan 

Pada perspektif pelanggan, pelanggan merupakan aset yang sangat penting bagi 

kelangsungan kehidupan perusahaan, mengingat semakin ketatnya persaingan 

dalam mempertahankan pelanggan lama dan merebut pelanggan baru (Kaplan dan 

Norton, 2000). Pada perspektif pelanggan di CV Graha Printama Selaras ini 

diukur dengan mencari : 

1. Kepuasan Pelanggan, Kotler (2000) berpendapat bahwa mengukur kepuasan 

pelanggan merupakan hal yang penting, karena pelanggan adalah orang yang 

merasakan bagaimana pelayanan yang telah diberikan dari suatu jenis 

pelayanan. 

2. Pertumbuhan Pelanggan, digunakan untuk mengetahui seberapa banyak 

pertumbuhan pelanggan yang bermitra di perusahaan selama 1 tahun. 

                      Pertumbuhan Pelanggan =
Pelanggan tahun t-Pelanggan tahun n

Pelanggan tahun n
                      (6) 

(Kaplan dan Norton, 2000) 
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3. Retensi Pelanggan, mengukur keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan 

pelanggan lama. 

                       Retensi Pelanggan= 
Jumlah Pelanggan lama

Jumlah Total Pelanggan
×100%                        (7) 

(Kaplan dan Norton, 2000). 

c. Perspektif Bisnis Internal 

Perspektif proses bisnis internal mengungkapkan dua perbedaan ukuran kinerja 

yang mendasar antara pendekatan tradisional dengan pendekatan Balanced 

Scorecard. Pendekatan tradisional berusaha memantau dan meningkatkan proses 

bisnis yang ada saat ini. Sedangkan pendekatan Balanced Scorecard pada 

umumnya akan mengidentifikasi berbagai proses baru yang harus dikuasai dengan 

baik oleh sebuah perusahaan agar dapat memenuhi berbagai tujuan pelanggan dan 

finansial (Kaplan dan Norton, 2000). Pada perspektif bisnis internal di CV Graha 

Printama Selaras ini diukur dengan mencari : 

1. Perbandingan selisih penjualan. 

2. Presentase retur buku dari pelanggan. 

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Tujuan dari perspektif ini adalah menyediakan infrastruktur yang memungkinkan 

tujuan ambisius dalam tiga perspektif lainnya yang dapat dicapai. Menurut Kaplan 

dan Norton (2000), ada tiga ukuran inti yang bisa disesuaikan dengan kondisi 

perusahaan yang melibatkan objective employee yangb bisa menarik beberapa 

ukuran lainnya dari ketiga ukuran inti, ketiga ukuran tersebut adalah: 

1. Produktivitas karyawan 

Tujuannya adalah membandingkan keluaran yang dihasilkan oleh para pekerja 

dengan jumlah pekerja yang dikerahkan untuk menghasilkan keluaran tersebut. 

Dapat diukur menggunakan persamaan sebagai berikut: 

                     Produktifitas karyawan= 
Laba bersih sebelum pajak

Jumlah karyawan
                          (8) 

(Kaplan dan Norton, 2000) 

2. Kepuasan karyawan 

Menurut Rangkuti (2013), tujuan dari kepuasan karyawan untuk mengukur 

seberapa jauh kepuasan karyawan terhadap semangat dalam bekerja, 
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memotivasi untuk bekerja serta kondisi tempat kerja yang diukur dengan 

kuesioner yang diberikan pada karyawan perusahaan. 

3. Retensi karyawan 

Retensi karyawan memiliki tujuan untuk mempertahankan selama mungkin 

para pekerja yang diminati perusahaan. Retensi karyawan pada umumnya 

diukur dengan presentase keluarnya pekerja yang memegang jabatan kunci 

(Kaplan dan Norton, 2000). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penentuan Target Perusahaan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan  konsep 

balanced scorecard masing-masing perspektif harus ditentukan KPI terlebih 

dahulu untuk diukur dan dibandingkan dengan target pencapaian yang ditetapkan 

oleh perusahaan yang nanti akan digunakan dalam penilaian kinerja perusahaan. 

Berikut merupakan macam-macam KPI dan target yang ditetapkan oleh CV Graha 

Printama Selaras: 

Tabel 1. Penentuan KPI dan Target Perusahaan 

No. Perspektif KPI Target 

1 Finansial Net Profit Margin 20% 

  ROA 5% 

  Gross Profit Margin 35% 

  Rasio Lancar 200% 

  Rasio Cepat 150% 

2 Pelanggan Jumlah Kepuasan Pelanggan 100% 

  
Jumlah Pertumbuhan 

Pelanggan 
30% 

  Retensi Pelanggan 95% 

3 Bisnis Internal 
Perbandingan Selisih 

Penjualan 
Rp10.000.000.000 

  Jumlah Retur Buku <15% 

4 Pembelajaran dan Pertumbuhan Produktifitas Karyawan Rp6.000.000 

  Tingkat Kepuasan Karyawan 100% 

    Retensi Karyawan <15% 
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3.2 Pengolahan Bobot Perspektif dengan AHP (Analytical Hierarchy 

Process) 

AHP adalah suatu model yang luwes yang memberikan kesempatan bagi 

perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan 

mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing 

dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. AHP memasukkan 

pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis (Saaty, 1993). 

Menurut Suryadi dan Ramdhani (1998) dalam penyelesaian masalah dengan 

metode AHP : 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuanm umum, dilanjutkan 

dengan sub-sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada 

kriterian yang paling bawah. 

3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi 

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria 

yang setingkat diatasnya. Perbandingan berdasarkan ”Judgement” dari 

pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen 

dibandingkan elemen lainnya. 

4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement 

seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen 

yang dibandingkan. 

5. Menghitung nilai eigen dan menguji eksistensinya, jika tidak konsisten, maka 

pengambilan data diulangi. 

6. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. 

7. Menghitung vektor eigen dari setiap matrik perbandingan berpasangan. Nilai 

vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk 

mensintesiskan judgement dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada 

tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan. 

8. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian 

data judgement harus diperbaiki. 

Pembobotan perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepentingan dari 

masing-masing perspektif yang nantinya akan digunakan untuk acuan proses 
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penilaian kinerja perusahaan. Pembobotan diolah dengan menggunakan metode 

AHP. 

3.3 Pengolahan Bobot Indikator dan Skor Tertimbang Maksimum 

Tabel 2. Hasil Bobot Indikator dan Skor Tertimbang Maksimum 

Perspektif KPI 
Jumlah 

Indikator 
Bobot 

Bobot 

Indikator 

Skor 

Indikator 

Maks 

Skor 

Tertimbang 

Maks 

Finansial Profit Margin 

5 25,89 6 4 120 

 ROA 
 Gross Profit Margin 
 Rasio Lancar 
 Rasio Cepat 

Pelanggan Jumlah Kepuasan Pelanggan 

3 49,38 17 4 204  Jumlah Pertumbuhan 

Pelanggan 
 Retensi Pelanggan 

Bisnis 

Internal 

Perbandingan Selisih 

Penjualan 2 8,91 5 4 40 
 Jumlah Retur Buku 

Pembelajaran 

dan 

Pertumbuhan 

Produktifitas Karyawan 

3 15,84 6 4 72 
 Tingkat Kepuasan 

Karyawan 
 Retensi Karyawan 

      100     436 

Hasil dari skor tertimbang maksimum digunakan pada tahap terakhir dalam 

pencarian nilai akhir total perusahaan. Sedangkan indikator maks didapatkan dari 

acuan nilai. Acuan nilai tersebut adalah A= 4, B = 3, C = 2, dan D = 1. Diketahui 

bahwa nilai terbesar atau maksimum adalah nilai A, maka skor indikator 

maksimum yang dipakai sebagai acuan adalah nilai A = 4.  
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3.4 Perhitungan Jumlah Skor Indikator Perspektif 

Tahapan selanjutnya adalah menghitung skor indikator pada setiap KPI dengan memberikan nilai A = 4, B = 3, C = 2, D = 1. Perhitungan 

jumlah skor indikator ini berfungsi untuk membantu pada pencarian jumlah skor tertimbang. 

Tabel 3. Jumlah Skor Indikator Perspektif 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan jumlah skor  indikator rata-rata  pada masing-masing perspektif. Dalam tabel tersebut bisa 

dilihat bahwa masing-masing KPI memiliki rata-rata kinerja yang berbeda-beda. Ada yang masih kurang dari target dan ada yang sudah 

mendekati target. Skor indikator pada masing-masing KPI memiliki hasil yang berbeda-beda tergantung dari nilai yang didapatkan 

berdasarkan dari hasil perbandingan rata-rata kinerjanya dengan KPI yang ditetapkan. Dari hasil tabel diatas yang masih memiliki skor 

indikator rendah adalah KPI net profit margin, ROA, jumlah pertumbuhan pelanggan, dan jumlah retur buku.

2017 2018 2019

Finansial Net Profit Margin 0,8% 2,2% 2,7% 1,89% 20% D 1

ROA 0,6% 2,5% 2,4% 1,84% 5% C 2

Gross Profit Margin 32,4% 28,0% 32,4% 30,95% 35% A 4

Rasio Lancar 198,4% 153,0% 132,4% 161,26% 200% A 4

Rasio Cepat 117,6% 96,6% 74,8% 96,34% 150% B 3

Total 14

Pelanggan Jumlah Kepuasan Pelanggan - - 76,6% 76,6% 100% B 3

Jumlah Pertumbuhan Pelanggan 19% 0% 10% 10% 30% C 2

Retensi Pelanggan 84% 90% 81% 85% 95% A 4

Total 9

Bisnis Internal Perbandingan Selisih Penjualan Rp7.683.928.456 Rp11.595.679.900 Rp11.060.452.395 Rp10.113.353.584 Rp10.000.000.000 A 4

Jumlah Retur Buku 31,69% 31,82% 27,91% 30,47% <15% D 1

Total 5

Pembelajaran dan Pertumbuhan Produktifitas Karyawan Rp2.071.692 Rp6.019.666 Rp5.997.117 Rp4.696.158 Rp6.000.000 B 3

Tingkat Kepuasan Karyawan - - 81,15% 81,15% 100% B 3

Retensi Karyawan 11,1% 35,7% 16% 21% <15% B 3

Total 9

Nilai Skor IndikatorPerspektif KPI
Kinerja Tahun

Rata-Rata Kinerja Target
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3.5 Perhitungan Jumlah Skor Tertimbang dan Nilai Akhir 

Pada tahap ini adalah tahap akhir untuk mencari kinerja perusahaan. Sebelum 

mencari nilai akhir, terlebih dahulu mencari skor tertimbang yang akan digunakan 

untuk mencari nilai akhir. 

Tabel 4. Hasil Skor Tertimbang Perusahaan 

Prespektif 
Jumlah Skor 

Indikator 

Bobot 

Indikator 

Skor 

Tertimbang 

Finansial 14 6 84 

Pelanggan 9 17 153 

Bisnis Internal 5 5 25 

Pembelajaran dan 

pertumbuhan 
9 6 54 

    
Jumlah Skor 

Tertimbang 
316 

Untuk menghitung nilai akhir total menggunakan rumus 

               Nilai Akhir Total= 
Jumlah Skor Tertimbang

Jumlah Skor Tertimbang Maksimum
×100%                         (9) 

(Rangkuti, 2011) 

Didapatkan nilai untuk jumlah skor tertimbang sebanyak 316 dan jumlah skor 

tertimbang maksimum yang bisa dilihat pada tabel 4 sebanyak 436, maka untuk 

nilai akhir total yang didapatkan sebanyak 72,48%. 

Dari hasil nilai akhir total yang didapatkan, lalu dibandingkan dengan tabel 10 

kriteria standar kinerja perusahaan. 

Tabel 5. Kriteria Standar Kinerja Perusahaan 

Kondisi Kategori Total Nilai 

Sangat Sehat AAA ≥95 
 AA 80< TS <95 
 A 65< TS <80 

Kurang Sehat BBB 50< TS <65 

, BB 40< TS <50 
 B 30< TS 40 

Tidak Sehat CCC 20< TS <30 
 CC 10< TS <20 

  C TS <10 

Sumber : Rangkuti, 2011  

Dapat ditarik kesimpulan hasil analisis kinerja perusahaan dengan menggunakan 

metode balanced scorecard pada CV. Graha Printama Selaras diperoleh nilai 
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akhir perusahaan sebesar 72,48%, sehingga termasuk dalam kondisi sangat sehat 

dengan kategori A. 

3.6 Usulan Perbaikan 

Telah didapatkan dari penelitian ini, bahwa nilai akhir perusahaan sebesar 

72,48% yang masuk dalam kondisi sangat sehat dengan kategori A. Dari hasil 

tersebut dijabarkan lebih lanjut, bahwa faktor yang mempengaruhi hasil akhir 

perusahaan karena ada beberapa  nilai kinerja dari KPI yang dianggap jauh 

dibawah target yang ditetapkan oleh perusahaan dan perlu diperbaiki agar kinerja 

mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. KPI tersebut adalah jumlah 

pertumbuhan pelanggan, jumlah retur buku, Net Profit Margin, dan ROA. 

Dari beberapa KPI yang memiliki kinerja jauh dibawah target, semua 

berakar dari permasalahan jumlah retur buku yang sangat banyak dan kurang 

terkendali. Retur buku yang terlalu banyak sangat berdampak pada kinerja 

perspektif keuangan dan bisnis internal terutama di KPI jumlah retur buku, Net 

Profit Margin, dan ROA. Pada KPI Net Profit Margin dan ROA terdapat faktor 

yang harus dicari, yaitu penjualan bersih dan laba bersih. Pada penjualan bersih 

dan laba bersih, banyaknya jumlah retur buku sangat mempengaruhi.  

Berikut adalah kondisi sebelum perbaikan dan usulan perbaikannya yang peneliti 

berikan, yaitu: 

a. Pengaturan batas jumlah minimal retur buku. 

1) Kondisi saat ini:  

Di perusahaan tidak ada penetapan batas minimal untuk retur buku.  

2) Usulan Perbaikan:  

Retur buku dari pelanggan minimal 25 eksemplar, dibawah 25 eksemplar tidak 

diterima. 

Dengan usulan perbaikan ini maka, pelanggan tidak bisa dengan mudah retur 

buku. Diharapkan juga bisa mengurangi persentase nilai KPI jumlah retur buku 

agar tidak melebihi target perusahaan, yaitu maksimal 15% dan bisa 

meningkatkan KPI Net Profit Margin dan ROA agar mencapai target. 
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b. Pengatuan persentase jumlah retur buku 

1) Kondisi saat ini: 

Batas retur buku setiap pelanggan adalah 5% dari pembelian bruto dan tidak 

ada syarat-syarat lainnya.  

2) Usulan perbaikan: 

Batas retur tetap 5% dari pembelian bruto. Tetapi dengan syarat apabila 

melebihi batas retur tersebut, maka menjadi tanggungan pelanggan. Apabila 

barang sudah terlanjur dikirim ke pusat, maka kelebihannya diambil sendiri 

atau dikirimkan oleh perusahaan dengan mengganti biaya pengirimannya. 

Dengan usulan perbaikan ini maka, mempertegas pelanggan yang nilai retur 

nya melebihi 5% akan ditanggung oleh pelanggan itu sendiri. Diharapkan juga 

bisa mengurangi persentase nilai KPI jumlah retur buku agar tidak melebihi 

target perusahaan, yaitu maksimal 15% dan bisa meningkatkan KPI Net Profit 

Margin dan ROA agar mencapai target. 

c. Pengaturan retur buku dari sistem pembayaran 

1) Kondisi saat ini: 

Di perusahaan untuk pembelian buku secara kredit dan cash diperbolehkan 

retur. 

2) Usulan perbaikan:  

Pembelian buku oleh pelanggan secara cash tidak diperbolehkan retur. 

Dengan usulan perbaikan ini maka, pelanggan yang membeli buku secara tunai 

atau cash tidak bisa melakukan retur buku. Diharapkan juga dari usulan 

perbaikan ini bisa mengurangi persentase nilai KPI jumlah retur buku agar 

tidak melebihi target perusahaan dan bisa meningkatkan KPI Net Profit Margin 

dan ROA agar mencapai target. 

d. Pengaturan batas waktu retur buku 

1) Kondisi saat ini: 

Di perusahaan tidak ada batas akhir waktu untuk retur buku.  

2) Usulan perbaikan: 

Batas akhir retur buku dari pelanggan paling lambat tanggal 1 Januari di tahun 

yang baru. 
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Dengan usulan perbaikan ini maka, pelanggan yang telah membeli buku secara 

kredit di tahun sebelumnya tidak dapat melakukan retur buku ketika sudah 

pergantian tahun. Diharapkan juga bisa mengurangi persentase nilai KPI 

jumlah retur buku agar tidak melebihi target perusahaan, yaitu maksimal 15% 

dan bisa meningkatkan KPI Net Profit Margin dan ROA agar mencapai target. 

e. Penambahan karyawan 

1) Kondisi saat ini: 

Belum ada penambahan karyawan di bagian setter dan editor, sehingga kinerja 

untuk menyelesaikan naskah buku belum bisa maksimal dan sering mengalami 

keterlambatan cetak dan pengiriman. Efek dari keterlambatan cetak dan 

pengiriman buku adalah retur buku dan tidak bisa memenuhi pesanan 

pelanggan sesuai deadline yang pelanggan tetapkan. Pelanggan yang sering 

tidak mendapatkan buku dan sering melakukan retur buku bisa mengakibatkan 

kepercayaannya terhadap perusahaan menurun dan enggan bermitra kembali 

dengan perusahaan Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan 

pelanggan yang berakibat pada berkurangnya pelanggan. Dari berkurangnya 

pelanggan sangat mempengaruhi nilai pertumbuhan pelanggan. 

2) Usulan perbaikan: 

Dari sisi perusahaan dengan cara menambahkan jumlah karyawan di bagian 

setter dan editor, agar naskah buku bisa segera diterbitkan dan siap cetak sesuai 

deadline.  

Dengan usulan perbaikan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja dalam 

menyelesaikan naskah buku, agar buku bisa segera dicetak dan diterbitkan, 

sehingga pemesanan buku dapat terpenuhi dan tidak terlambat dalam 

pengiriman yang efeknya retur buku dapat diminimalisir dan kepuasan 

pelanggan meningkat, sehingga dapat meningkatkan KPI jumlah pertumbuhan 

pelanggan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam analisis kinerja perusahaan di CV. 

Graha Printama Selaras dengan menggunakan metode balanced scorecard dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 
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a. Kinerja CV. Graha Printama Selaras diukur dengan metode balanced 

scorecard, yang penilaiannya meliputi empat perspektif, maka CV. Graha 

Printama Selaras termasuk perusahaan dalam kondisi sangat sehat, dengan nilai 

akhir total sebanyak 72,48% termasuk di kategori A. Dari hasil akhir tersebut, 

masih perlu diberikan usulan perbaikan agar kinerja perusahaan bisa masuk 

dalam kondisi sangat sehat dengan kategori AAA. 

b. Terdapat beberapa KPI yang memiliki nilai kinerja yang jauh dibawah target 

perusahaan, yaitu Net Profit Margin bernilai D, ROA bernilai C, jumlah 

pertumbuhan pelanggan bernilai C, dan jumlah retur buku bernilai D. 

4.2 Saran 

a. Perusahaan harus meningkatkan kinerja, khususnya untuk di bagian KPI Net 

Profit Margin, ROA pada perspektif finansial, lalu bagian KPI pertumbuhan 

pelanggan pada perspektif pelanggan, dan bagian KPI jumlah retur buku pada 

perspektif bisnis internal. 

b. Dalam perspektif bisnis internal, hal yang mencolok ada dipermasalahan KPI 

pada jumlah retur buku. Perusahaan harus bisa menjaga agar jumlah retur buku 

tidak melebihi batas maksimal target yang ditetapkan. Jika jumlah retur buku 

kurang dari batas target maksimal yang ditetapkan, hal ini akan sangat 

membantu memperbaiki kinerja keuangan di KPI Net Profit Margin dan ROA. 

c. Mempertimbangkan usulan perbaikan yang diberikan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. 
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