
ABSTRAK

Dalarn kondisi persaingan yang semakin meningkat, globalisasi
menyebabkan bertambahnya jumlah persaingan di pasar dan juga bervariasinya
macarn persaingan, Dalan situasi yang penuh persaingan tersebut, laporan
keuangan sebagei tolok ukur kinerja khi tidak manpr lagi menggambarkan titik-
titik stategis P.T. Pancamitra Ichigojaya dalam kondisi menuju keunggulan
bersaing di masa depan. Laporan keuangan adatah produk historis sedaoglan
sfrategi perusahaan adalah masa depan dan masa depan tersebut banyak sekali
dipengaruhi informasi-informasi yang menyangkut belbagai aspek seperti
keuangan, pelangga4 proses bisnis internal, karyanan, dan inovasi.

Pengukuran kinerja perusahaan harus memperhatikan baik aspek
keuangan, operasional, pelanggan, maupun karyrawan untuk mengatasi hal
ini,,maka digunakan Balanced scorecard (Bsc) yang mengukur kine{a dari
sudut pndang keuangan dan non keuangan K,ata Balanced Scorecard digunalcan
karena menunjukkan keseimbangan antana pengukuran ekgernal untuk pelanggan
dengan pengukuran internal dari keuangan, proses bisnis dan pembelajaran dan
bertumbuh. Pengukuran BSC berawal dari rnenentukan visi, misi, dan stategi dari
P.T. Pancamitra Ichigojaya. Visi harus dihubungkan dengan strategi dan strategi
tersebut dihubungkan dengan pengukuran BSC untuk menghasilkan tujuan jangka
panjang yang efektif.

Inti kekuatan BSC terletak pada tiga hal yaitu visi, fokus dan sederhana
BSC menerjemahkan visi dan shategi ke dalam pengukuran-pengukuran dalam
BSC. BSC menempatkan visi dan sfiategi sebagai fokus, sehingga karyawan dapat
mengarahkan tindakannya benifat stralegik dan diagnosis. Manajemen dapat
memusatkan perhatiannya pada visi dan sfiategi sehingga dapat meningkatkan
kine{a perusahaan

BSC mengukur kinerja dari empat sudut pandang sebagai satu kesatuan
yang utuh dan saling berkaitan, yaitu:financial perspective, customer perspective,
internal business process perspectve, dan learning and growth perspective.
Dalam tiap'tiap penpektif tersebut akan ditenfirkan tujuan, target dan tolok ukur
yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja dari perusatraan.

Dalam penpektif finansial, tolok ukur yang digunakan yaitu return on
equity, return on assets, total aset turnover, inventory turnover, prafrt margin on
sales, sales growth, dan percentage tmit cost reduction. Dalam perspektif
pelanggan tolok ukur yang digunakan yaitu: retensi pelanggan, on timi deiivery,
jumlah keluhan, sales return, jwnlah pelanggan baru. Dalam perspektif proses
internal tolok ukur yang digunakan: supplier leadtime, Mandaciuring Cycte
Effeclneness., output per materiol, jumlah cacat, dan percentage sales- of'new
product Sedangkan pada perspekfif pembelajaran dan bertumbuhtolok ukur yang
digunakan yaitu employee turnover, output per labor hottrs, value addei per
employee, employee training, jwrilah usulan dari karyawan, danabsenteism.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan mns?ngon BSC dapat
dikatakan bahwa kinerja P.T. Pancamitra Ichigojaya cukup Uail Altun3ukkan
dengan angka nilainya adalahl,TT 5.
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