
ABSTRAh:

Pesalnya perkernbangan di bidang keuangan menunjukkan sernakin
banyak masyarakat yang rnelalukan aktivital;nya dengan menggrtnakan iasa
lembaga keuangan baik lernbaga keuangan b.mk mar.rpun lembaga keuangan
bukan bank. L)ntuk inr Atrorntansi sebagai sistem informasi d'itrurfut untuk
marnpu rnenyedialian infolnrasi yang lelevan bagi badan usaha sehingga
proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat. Salah saru
bentuk perolehan informasi adalah dengzur rnelalui pengukru'an kineria
badan usalra. Agar pengarnbilan keputusan dilakukan secara tepat,
pengukurarr kiner-fa yang dilakukan hat'us terpadu dirnana pengukuran tidak
hanya difokuskan pada kinerja keuangar sa.ia tetapi iuga pada kiner.ja
operasional sehingga rnelahri pengukuran kineria yrurg dilakukan dapat
rnencenninkan kinelja secara keseluruhan. Hal inilah yang rnenjadi tenra
untuk penulisan skripsi penulis yang berjudril : " Penerapan Balanced
Scorecard sebagni Sarana Pengukuran Kirrerja yang lebih terpadu pada

d i  Surabaya" .
Keseirnbangarr kinerja dalarn srranr badan usaha sangatlah

diperlukan. Keseirnba.ngan kinelja dapat dicapai dengan tnenggunakan
Ralanced Sc'orct'artl dirnana ltalant'ctl st'orc,:-:artl ini rnemberikan inforrlasi
tidak hzurya dari segi finansial sa.ia rnelainkrur juga da:'i segi non finansial.
Penguk-uran kinerja dalarn huluttcctl .\Lot'ccerd ini meliputi 4 par.;pectit,c.
yaif.i .finontial per.s;scc'l it'c. Lt.t.\k)m(.r pcr,\pectiva, laorning und grr.'.t,th
p e rspc c tir c dan i n I a r n o I hus i n c.t.t pt'( ) L' a.\.\ pt rs p c c I ir c.

Perbedaan informasi yarrg diclapatkan dengan menggunakatt
bo lanccd .s c orc c a nl dibandingkan tlengan infonnasi dengan tnenggunakan
yang lainnya adalah infbrrnasi yang didrrpat dad holanccd .st'oretard
menggarnbartan kinerja rnasa lalu dan rnenjiLdi pernicu dad kinerja di rnasa
yang akan datang, Disini -lelas bahrva Rulanccd Sutrccarul mengukur kinerja
tidak hanya berolientasi pada keuangan saja tetapi juga ukuran operasional
secara seirnbang sehingga nrampu metnandang hasil aktivitas
operasionalnya sekaligus ureurungkinkarr rnanajemen bela.lar dan
mengembangkan hasil yang telah dicapai.

Pengukuran kinefia dengan urenggunakan ISalanccd Strtrccurd
akan memudahkan ba<lan usalra urrtuk rnernfokuskan perhatian badan rtsaha
dalam pencapaian tu.jrran badan usaha yau11 telah ditetapkan secara lebih
baik. Dan diharapkan tradan usaha tersebul akan menjadi letrih baik dan
lebih baik lagi dalarn rnempelbaiki kinefia yang ada dalarn badan usaba
sehingga fl1juan yang telah ditetapkan oleh brrdan usaha dapat tercapai.
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