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PENDAHULlfAN 

1.1. Latar Bclalmng Pokok Bahasan 

Sislelll pengukufan yang dilerapkan perusahaan mcmpunyai dampak yang 

sangat besar terhadap perilaku manusia di dalam maupUl1 di Illar organisasi. Untuk 

berhasil dan tUlllbuh dalam pcrsaingan abad in Rmnasi, pC!1lsahaan hanIs 

mcnggunakan sistem pengukuran dan manajemen cJiturullkan dari stralegi dan 

kapabilitas yang dimiliki pCl1lsahaan. Sayangnya, banyak perusahaal1 yang 

mencanangkun strategi tentang hubungan dcngan pelanggan, kompetensi utama, 

dan kapabilitas perusahaan ketika proses memotivasi dan mengukur kinerja l11asih 

c1ilaksanakan dengan ukuran finansial. 

Ketika para manajer didorong untuk menghasilkan kinerja finansial jangka 

pendek yang konsistcn dan istimewa, inveslasi yang ditujukan untuk 

memanfaatkan pel liang pertUlnbuhan tak terhindari lagi menjadi tcrhatas. Bahkan 

yang lehih huruk lagi, tekanan untuk menghasilkan kincrja finansial jangka 

pendek dapat lIlcndorong pemsahaan mcngurungi pcngeluaran yang digunakan 

untuk pengembangan produk bam, peningkatan proses, pcngembangan slIlIlbcr 

daya manllsia, teknologi info011asi, dafa hase, sistem pengernhangan pelanggan, 

dan pengembangan pasar. Dalam jangka pendek, model akuntansi keuangan 

memberikan pelaporan mengenai herkurangnya berbagai pcngeluaran ini sebagai 

kenaikan laba. Selain itll, sebuah perusahaun ll1ungkin akan l11emaksimalkan hasil 

finansial jangka pendek dengan I11cngeksploitasi pelanggan melalui pcnetapan 
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harga yang tinggi atau layanan yang buruk. Dalam jangka pendek, tindakan

tindakan ini memang dapal meningkalkan profitabilitas dalam peiaporan 

kellangan. tetapi kllrangnya loyalitas dan kcpllasan pclanggan akan Illenjadikan 

perllsahaan tcrsebllt sangat rentan terhadap berbagai hantaman pcrsaingan. 

Balanced scorecard menc~jemahkan misi dan stratcgi kc dalam bcrbagai 

tlljllan dan lIkllran, yang tersllslln kc dalam cmpat pcrspektif, yaitll kClIangan, 

pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pcrtllmbllhan. Scorecard 

memberi kerangka kerja, bahasa, untllk mengkomllnikasikan misi dan strategi. 

scorecard menggunakan pcngukuran unluk memberikan informasi kepada para 

karyawan tentang faktor yang mendorong keberhasilan saat ini dan yang akan 

datang. Dengan mengartikulasikan hasil yang diinginkan perllsahaan dan faktor 

pendorong hasil-hasil tersebut, para ekseklltif senior berharap dapat menyalurkan 

energi, kemalllpllan, dan pengetahllan spesifiksllmberdaya, Illanusia perllsahaan 

ke arah tercapainya tlljllan jangka panjang. 

1.2. Pokok Permasalahan 

Dari latar belakang masalah tersebllt, maka pokok pcrmasalahan yang 

akan dibahas adalah sebagai berikllt: 

Bagaimanakah peranan Balanced Scorecard sebagai pengllkuran kinerja 

perusahaan dalam rangka mcncapai kellnggllian bersaing? 
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1.3. Tujuan l'embahasan 

Tujuan dalam penulisan tcrscbut adalah untuk 11lcngctahlli pcrallan 

Balanced Scorecard sebagai pengllkuran kinerja perusahaan dalarn rangka 

mcncapai kellngglllan bcrsaing. 


