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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Setiap individu membutuhkan suatu pekerjaan untuk memenuhi 

kebutuhannya seseorang berhak untuk memilih pekerjaan yang diminatinya agar 

kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Dengan bekerja individu dapat mencukupi 

kebutuhan hidupnya sendiri dan dapat meningkatkan harga dirinya. Secara sosial 

individu yang bekerja mendapatkan status sosial yang lebih terhormat dari pada 

individu yang tidak bekerja, selain itu individu yang bekerja secara psikologis akan 

meningkatkan harga diri dan kompetensi. Untuk menjalankan sebuah usaha, 

individu atau perusahaan perlu memperhatikan unsur-unsur dalam lingkungan 

bisnis dengan iklim kondusif seperti ketersediaan modal, infrastruktur dan fasilitas, 

ketersediaan tenaga terampil, layanan pendidikan dan pelatihan, jaringan 

pengetahuan, ketersediaan layanan bisnis, lembaga lingkungan pendukung 

pembangunan daerah, dan kualitas pengelolaan. 

Saat ini perusahaan dituntut untuk menggunakan strategi khusus dalam 

pengelolaan usahanya. Perusahaan yang telah menentukan strategi dalam 

menjalankan usahanya nantinya akan digunakan sebagai landasan atau kerangka 

kerja dalam memuwujudkan target yang telah ditentukan oleh manajemen. Oleh 

karena itu dalam sebuah perusahaan dibutuhkan suatu alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur perkembangan usaha  perusahaan, dari hasil pengukuran tersebut 

dapat diketahui sejauh mana strategi dan sasaran yang sudah dicapai (Werther dan 
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Davis, dalam Suta 2016). Usaha dalam perusahaan dianggap penting karena dengan 

menilai mengetahui apakahperusahaan dapat mengetahui efektivitas dari strategi 

dan penerapannya dalam waktu tertentu. 

Lumintu Motor adalah salah satu satu toko spare part atau onderdil di Tayu 

yang menyediakan berbagai perlengkapan motor dan accessories motor. Dilihat 

dari sisi keuangan, bisa dikatakan perkembangan usaha lumintu motor ini cukup 

baik seperti pendapatan  yang meningkat tetapi selain dari sisi keuangan, 

perkembangan perusahaan tidak lepas dari faktor nonkeuangan seperti faktor 

pelanggan, proses bisnis internal, serta sumber daya manusia yang sesungguhnya 

merupakan faktor-faktor yang lebih tepat dapat digunakan dalam mengukur 

perkembangan usaha  perusahaan. Yang masa selama ini mengalami masalah 

dimana adanya komplain dari pelanggan dan kepuasan yang menurun. 

Maka peneliti tertarik untuk mengukur dari perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan,  dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan didalam skripsi yang 

berjudul “Identifikasi Usaha Lumintu Motor Tayu Ditinjau Dari Perspektif 

Keuangan, Pelanggan Pembelajaran Dan Pertumbuhan”. 

 

1.2  Perumusan masalah 

Dari Latar Belakang tersebut maka, masalah yang dapat diangkat adalah sebagai 

berikut: “Bagaimana usaha Lumintu Motor ditinjau dari perspektif keuangan, 

pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan? ” 
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1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha Lumintu Motor ditinjau 

dari perspektif keuangan, pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini antara lain:  

a. Bagi Peneliti 

Manfaat dari penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang usaha ditinjau dari perspektif keuangan, 

pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan pada pengusaha onderdil 

di Tayu. 

b. Bagi pengusaha 

Penelitian ini dapat membantu memberi masukan kepada pemilik toko 

Lumintu motor Tayu supaya pengusaha mengetahui usaha dengan 

menggunakan tiga perspektif yaitu perspektif keuangan, 

pelanggan,pembelajaran dan pertumbuhan.


