
ABSTRAK

PT. S adalah sebuah perusahaan yang bcrgerak dalam bidang industri tekstil,
yang melayani pelanggan dari dalam maupun luar negeri. Selarna ini pengukuran
kinerja yang digunakan perusahaan masih terbatas pada pengukuran finansial saja
dcngan tolok ukur rasio-rasio keuangan l)engan keadaan ekonomi yang kuang slabil
pada saat ini dan ditambahnya munculnya perusahaan-perusahaan pesaing, rasio
keuangan sebagai tolok ukur kiner.la ttidak mampu lagi menggambarkan titik+itik
strategis p€rusahaan dalam kondisi menuju keunggulan bersaing. Oleh karena itu PT.
S perlu menentukan pengukuran kinerja yang dapat mcncakup seluruh aspek
perusahaan-

Pengukuran kinerja dengan llulunccd Scorecurd d^pat memenuhi kebutuhan
p€rusaha.an. BSC menyajikan serangkaian pengukuran kinerja perusahaar dari empat
sudut pandang, yait]'r fnanciol perspective, cusbmer perspectivc, mtemal brsiness
prccess perspeclive dan learning an.l grou/th perspective. Guna penylsunan BSC
dibutuhkan informasi mengenai misi, visi dan strategi perusahaan. Selanjutnya
menghubungkan visi dengan strategi dan strategi tersebut dihubungkan dengan
pengukuran-pengukue| critical success fuc(ors dari empat pcrspektif dalam BSC.
Pada tiap perspektif tersebut ditentukan tujuan, target dan tolok ukur yang menjadi
dasar pengukuran kinef a perusahaan.

Pada perspektif keuangan, tolok ukur yang digunakan return on equity,
invenk)ry lurnover, cwrent rutio. prclit nargin on sales, sales growth ratio, deht
rct io dan tolal asset turnover Pada perspektif pelanggan, tolok ukur yang digunakan
adalah number of new customel, curk)n1et retention dan sales rclur. Pada proses
bisnis intemal, tolok ukur yang digunakan adalahyield rate, nachine breaklown dan
keterlambatan karyuwan. Pada perspehif belajar dan benumbuh, tolok ukur yang
digunakan adalah employee turnove4 et ployee trainin& ahsenteeism dan mulasi
karyawan. Dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan ABSC, diketahui
kinerja keseluruhan PT. S pada tahun 2000 dan 2001 menunjukkan hasil cukup
dengan nilai 1,778 dan 1,817. Perbandingan kinerja antara tahun 2000 dan rahun
2oolditinjau dari empat perspektif adalah ktnerja fnancial perspetive tahw 2000
kurang bagus dengan nilai 1,336 dan tahun 2001 meningkat menjadi 1,462 tetapi
tetap kurang bagus, kinerja cnomer perspective tah]un 2000 dan 2001 kurang bagus
serla mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 1,678 dan turun menjadi 1,654,
kinc(ia iflternal hx.\inl,rs proce\s pc',sp..tiv. tahun 2000 dan 200| baik dengan nilai
2,188 dan tahun 2001 juga baik bahkan mengalami peningkatan nilai menjadi 2,212,
kinerja learning and grcwth perspective tahun 2000 dan 2001 baik dengan nilai yang
sama vaitu sebesar 2.46.


