
ABSTRAK SKRIPSI

Selama ini keberhosilan kinerja badan usaha dipanau berdasarkan hasil
pensukuran finattcial, wpefi contribiltion morgin, tingkat penjualao, dan
sebagainya. Dalam -rirah globalisasi yang terjadi dalam dunia usaha
menyebabkan badan usaha benrsaha rmtt* menentt*rn dan rnemilih mana
yang terbaik diantara alat - alat uhu yang digunakan.

Skripsi yang berjudul "Non Fitnrcial Perfbrmance Meassures Sebagai
Tolok Ufur Bagl Mawiemen Dalam Rangka Penilaian Kineria Pada CV " X '

di Waru Sidoarlo' bertujuan untuk membantu manajer sehingga dapat
neningfuftan penglmbilan pufirsaq pemecahan masalah dan membanar badrn
usaha <talam mempertimbanglnn semua aspek yang peating dan
berorienasi pada masa yang akan dataf,g-

Akibat dsri gtobalisasi tersebu! konsumen atau pelnnggan lebih
mempunyai banyak pilihan. Bahkan tidak hanya memperbatikan produk
p.otusen saja tetapi juga membandingkaa pelayanan yang diterima" k€tcpat$l
waltu pcngirimar, diskon pembelian dan banyalmya prodr* yang rusak.

komtinasi dari tinerja p€ngiriman tepat waltu" junlah keluhan dan
junrlah retur pe[juElm yang dihasilkan custom€r perspective mem]enkP
masul*an kepada manajer bagaimane badan usaha menciptalan nilai tepada
pelanggan.

Kumpulan laner$nonfinanclal sangat pcnting bagi badan usahr kuena
dapat memberikan informasi yang lebih terirci atas proses yamg sedang
berlangsung. Informasi yang dihasillao dapat menjelaskan kckuangan aiau
kelemahan yang terjadi dalam operasi badan usaha, sehingga kinerja yang
buruk dapat terdeteksi. Informasi yang dihasilkan pada saat proses sedana
berlangsung menberikan kesempatan kepada manajer untuk mengambil
laqkah - langkah perbaikur pada saat itu juga. Dengan informasi yang t€?at
waltu dapat memberikm umpan balik yang ahnat, sehingga operasi badan
usaha dapat berjalan efektifdrn efisien.

Hasil pargukrnan kinerja lualias menunjuk*an bahwa masih diperlukalt
perbaikan pda lafiai produksi" dimana masih terdapat unit cacat yang
mcmerlukan perbaikar lebih lanjut. Bahar balu yang dikirim oleh supplier
jug! sering tidak sesuai dengnn pesanan yaog diminta. Unark itu perlu
dilaleksn pemilihan zupplier yang benar'benar berku&litas agnr tidak
mengganggu kelancaran pros€s produlai badan usaha.



Pemakaian mesin yang tidak maksimal manyebabkan proses produks'i
mengkonsumsi wahu tunggu yang seharumya tidak perlq sehingga
mengokiba*an velocrty aktual tidak pemah mencapai velocity standar.

Tingkat perputaran sediaan menunjul&an kinerja yang baih hal i"i
dapat ditrmjuldran dengan tingkt perPutarao sediaan yang tingg, yang berani
sediaan tidak pemah disimpan tedalu lama.

Dari pembahasan slnipsi dengan topik non'fitancial performance
mectsures ini dapat disirnpulkaa kinoja operasional badan usaha mernerlukan
perbaikan-perbaikan dengan melaltukan koordinasi secara menyeluruh atas
pemakaian dan pcngadaan jurnldr batran bahr' penalcaian mesin yang
matcsimat, yang akhimya mempsrcepat proses pemenuhan produk kepada
konsumen yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen' yang nantinya
merupakan keuntungan jangka paujary bagi badan usaha serta dapat
meningkatkan daya saing badan usaha yang bersanglutan.


