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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan Negara kepulauan terluas di dunia yang memiliki 

18.000 pulau di dalamnya dengan jumlah penduduk sebanyak 252,2 juta jiwa 

(bps.go.id) yang membutuhkan kebutuhan primer setiap harinya. Kebutuhan primer 

tersebut salah satunya adalah kebutuhan pangan yang digunakan sebagai sumber 

energi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jumlah penduduk sebanyak 255 

juta jiwa tersebut memberikan potensi pasar yang besar serta membuat industri 

makanan dan minuman Indonesia terus bertumbuh dan berkembang. Perkembangan 

tersebut disikapi secara bijak oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu lahan 

untuk menghasilkan uang. Terbukti dengan banyaknya jumlah UMKM di Indonesia 

yang pada tahun 2012 tercatat berjumlah 56.534.592 unit (bps.go.id).  

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1: Grafik Proyeksi Pertumbuhan CAGR Beberapa Jenis Makanan dan Minuman di 

Indonesia Tahun 2013-2017 

Sumber: EuroSumber: Euromonitor, 2015 
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Kontribusi industri makanan dan minuman (termasuk tembakau) terhadap 

PDB industri non-migas pada triwulan III tahun 2015 sebesar 31 persen. Sedangkan 

laju pertumbuhan industri mamin pada triwulan III tahun 2015 mencapai 6,95 

persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri non migas sebesar 5,21 

persen dan pertumbuhan PDB sebesar 4,73 persen (Kemenperin, 2016). 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa bentuk makanan berupa 

snacks atau makanan ringan diproyeksikan dapat tumbuh hingga lebih dari 12 

persen hingga tahun 2017, dimana produk makanan ringan masih sangat berpotensi 

menjadi pasar yang menjanjikan. Jumlah nilai penjualan produk makanan minuman 

yang mencapai angka 1000 triliun rupiah serta jumlah usaha di bidang makanan dan 

minuman yang lebih dari 39,2 juta UMKM (PresidenRI, 2016) dan terus meningkat 

merupakan jawaban atas kemampuan wirausaha yang mengakibatkan persaingan 

antar produk / merek makanan dan minuman itu sendiri. Untuk dapat memenangkan 

Gambar 1.2: Grafik Nilai Penjualan Produk Makanan dan Minuman di Indonesia Tahun 2008 - 
2015 

Sumber: GAPMMI, 2015 
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kompetisi, pemilik usaha makanan dan minuman perlu mengembangkan strategi 

dan manajemen yang dapat membawa target dan tujuan dari usaha tersebut tercapai. 

Perusahaan “Cerah Jaya Abadi” (CJA) adalah sebuah usaha yang didirikan 

pada tanggal 18 Februari 2014 yang bergerak dibidang manufaktur makanan dan 

minuman. Setiap anggota CJA memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima 

persen). Konsep utama produk perusahaan CJA adalah produk kesehatan yang 

berbahan dasar buah merah dari Wamena, Papua. Pangsa pasar utama perusahaan 

CJA adalah masyarakat yang peduli dengan kesehatan. Keunikan dari produk CJA 

adalah CJA menciptakan produk olahan dalam bentuk sirop dan cookies berbahan 

dasar buah merah dengan rasa yang enak namun tetap menyehatkan. Belum banyak 

bahkan hampir tidak ada perusahaan / usaha lain yang mengolah sari buah merah 

menjadi produk makanan dan minuman sehingga CJA dapat dikatakan sebagai 

pioneer dalam pengolahan produk berbahan sari buah merah. 

Selama 2.5 tahun CJA berdiri, terdapat beberapa masalah yang secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja CJA. Menurut Hubeis 

(2011), permasalahan UMKM dapat dijelaskan dengan 7 faktor yaitu kesulitan 

pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, 

keterbatasan teknologi, skill manajerial, dan juga permasalahan kemitraan. CJA 

juga mengalami hal-hal tersebut. Contohnya adalah masih tingginya HPP, tingginya 

harga bahan baku, tenaga kerja yang kurang berkualitas, bentuk-bentuk cookies di 

setiap produksinya tidak sama, dan jangkauan pemasaran produk yang sempit. 

Masalah-masalah tersebut mempengaruhi kinerja CJA sehingga kinerja CJA tidak 

efektif. Kinerja CJA juga berpengaruh terhadap keberhasilan CJA sendiri, dengan 
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begitu dapat dikatakan bahwa para anggota CJA selama ini juga berjalan tanpa 

adanya sebuah tolak ukur keberhasilan. 

Selama ini memang dapat dikatakan bahwa kinerja CJA baik yang ditandai 

dengan angka penjualan yang terus meningkat seperti pada Gambar 1.3. Namun, 

bukan hanya peningkatan penjualan yang mengindikasikan baik buruknya suatu 

kinerja. Banyaknya persaingan menuntut UMKM termasuk CJA untuk lebih 

produktif dan inovatif. CJA berusaha untuk tidak lengah karena pasar terus 

bertumbuh setiap harinya.  

CJA perlu melakukan peninjauan terhadap departemen-departemen seperti 

keuangan, produksi, dan operasional agar dapat mengetahui kekurangan yang ada 

dalam CJA dan memperbaikinya. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan suatu 

penilaian sistem kinerja yang dapat memberikan informasi untuk melakukan 

continuous improvement.  
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Gambar 1. 3: Grafik Penjualan Cookies PAPIONE Tahun 2014 - 2016 

Sumber: Data Internal CJA, 2016 
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Kinerja yang baik harus mempunyai sistem pengukuran kinerja yang handal 

dan berkualitas, sehingga diperlukan penggunaan ukuran kinerja yang tidak hanya 

mengandalkan aspek keuangan namun juga aspek non keuangannya. Hal ini 

mendorong Kaplan dan Norton (2000) untuk merancang suatu sistem pengukuran 

kinerja yang lebih komprehensif yang disebut dengan Balanced Scorecard (BSC). 

Rompho (2011) menjelaskan bahwa telah banyak dilakukan penelitian berbasis 

Balanced Scorecard (BSC) pada perusahaan-perusahaan besar, namun hanya 

sedikit pustaka yang meninjau implementasi metode BSC pada unit-Usaha Kecil 

Menengah dan Mikro (UMKM). Rompho menyimpulkan bahwa BSC dapat 

diterapkan pada UMKM. Para peneliti menyatakan bahwa BSC dapat digunakan 

pada organisasi yang hanya beranggotakan 5 orang atau bahkan digunakan pada 

perusahaan yang memiliki 5000 pekerja (Gumbus dan Johnson 2003; Green et. al., 

2002). Menurut Choirul Djamhari, Deputi Bidang Pengembangan dan 

Restrukturisasi Usaha Kementrian Koperasi dan UMKM, BSC dapat membantu 

bisnis yang dilakukan koperasi dan UMKM (Bisnis, Rabu 6/11/2013). 

Pada periode Januari – Juni 2016 lalu, CJA telah menyusun Balanced 

Scorecard yang disetujui oleh fasilitator CJA pada periode yang bersangkutan yaitu 

Ibu Maria Satya Rani, B.Comn., M.M., namun belum pernah dilakukan peninjauan 

ulang / penilaian terhadap keberhasilan dari target-target yang telah ditetapkan 

dalam BSC tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis meneliti 

mengenai Penilaian Kinerja Cerah Jaya Abadi dengan metode Balanced Scorecard. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana penilaian kinerja Cerah Jaya Abadi dengan metode Balanced 

Scorecard? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah mengetahui kinerja Cerah Jaya Abadi dengan metode 

Balanced Scorecard. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pihak internal 

juga eksternal. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi penelitian dalam bidang penilaian kinerja. 

b. Sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian dapat digunakan sebagai sarana penilaian kinerja unit usaha 

Cerah Jaya Abadi. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan referensi 

bagi masyarakat yang ingin melakukan penilaian kinerja pada unit usaha 

yang bersangkutan. 
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1.5 Lingkup Permasalahan 

 Permasalahan yang diteliti memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga 

peneliti memberikan batasan-batasan untuk pembahasan penelitian, antara lain 

penelitian kinerja ditinjau dari: 

1. Perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, pembelajaran dan 

pertumbuhan dalam Balanced Scorecard. 

2. Hasil wawancara terhadap anggota, karyawan, dan pelanggan Cerah Jaya 

Abadi. 

3. Laporan keuangan usaha Cerah Jaya Abadi periode Juli 2014 – Juni 2016
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