
ABSTRAK

fe.rqmtutnn industri yang semakin tinggi disertai dengan persaingan yang
ketat manyebabkan badan usrha membutuhkan informisi yang.ele;

sehingga proses pengambilan putusan yang dilak*kan secara tepat. Akuntansi
sebagai sistern informasi dituntut untuk mampu menyediakan informasi yang
relevan. Akuntansi tradisional dapat memberikan informasi y*g .*y.itt i
karena hanya memfokuskan pada kinerja keuangan saja. 

- 
Diiini informasi

menjadi penting dan menrpakan aktiva badan- usaha yang sangat
berbarga karena mempengaruhi pengarnbilan keputusan. s"un *atu- beot*
perolehan informasi adalah dengan melalui kinerja badan usaha
sehingga hal ini menjadi tema untuk penulisan slcripsi penufiJ ymg berjudul:*Penerepan Balsr, ced s cor ecar d sebagai Informasi renguliuren rinerja
ddrm rmgkr Pencapaian \trsi drn Misi pade Badan Usaht ..X, dl
Malrrng.'

- Deqan menggunakan Balanced scorecard ini dapat mencapai
keseimtmgm penguturan tinerja karena memberikan infornasi yang meliputi 4
perspeffi yaitu Jinancial perspective, customer perspective, internal business
process penpective, daa kaming ond growth perspective. Sehj^gga gambaran
yanq.{ifrgteh pengmbilan keputusan yang ada di dalam badm usaha tentflrg
kondisi badan usaha tersebut mcqladi lebih lengkap. perbedaan informasi yan!
${rp"*r" dengan menggunakan balanced scoricard diban<tingkan rtengai
infornasi ymg dari cara laimya adalah informasi d'.i baloncid scorec-ard
yenggaqftarkan kinet'a masa lalu dan pemicu dari kine{a di masa yang akan
aaAnq, l-ujuan dan pengularan kinda yang aitoroot- airi ,t ut"gi
yang dipilih oleh badan usaha dm dalom mernenangkan persgingan.

Banyak badan 'rsaha yang telah informasi dari kinerja
ffnensi'l dan nonfinaosial hanya ditatsanatran unt'k perbaikan secara lokal
organisasi. Hal ini memrmgkinkan top managemenl mengerti pemicu dari
kesusksesan kine{a keuangannya. Sebab antara pengukuran-yang'satu dengan
fnguhnao yang lainnya qaling berkaitan dan dihubungk; <hng;an kinerja
$tgry schingga setiap tindakan dapat diketahui t<ontritusinya tertadap
kine{a keuangan badan usaha.

Dengan menggunakan balanced scorecard ekan memudahkan badan usaha
untuk memfokuskan perhatian !6d61 rtslh* dalm menerapkan strategi
persaingan yang telah dipilih ke dalam seluruh bagian badan usaha. Di
diharapkan badan usaha tersebut akaa menjadi lebih baik dalam mengarahkan
usaha untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.


