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ABSTRAK 

 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah 

pertumbuhan Usaha Kecil Menengah. Pada saat ini Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

di Indonesia mempunyai tingkat pertumbuhan yang masih cukup rendah. Berdasarkan 

data BPS tahun 2017 pertumbuhan UKM di Indonesia hanya naik sebesar 2.06% dari 

tahun 2016. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya UKM yang gagal bertahan dari 

persaingan bisnis yang disebabkan kurangnya manajemen bisnis dan produksinya. Untuk 

meningkatkan manajemen bisnis dan produksi suatu UKM diperlukan peningkatan 

kinerja UKM. CV Sogan Batik Rejodani adalah salah satu UKM yang memproduksi baju 

batik di kota D.I.Yogyakarta yang sedang mengalami hambatan dalam meningkatkan dan 

mengembangkan bisnisnya karena kurangnya pengetahun mengenai manajemen bisnis 

dan produksi. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun strategi peningkatan kinerja 

perusahaan dengan menggunakan integrasi metode Balanced Scorecard dan Kaizen. 

Metode Balanced Scorecard digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan 

dan saling berpengaruh antar tiap perspektif, menyusun strategy map dan mengukur 

kinerja UKM, sedangkan Kaizen digunakan untuk menentukan alternatif improvement 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja UKM. Terdapat 4 perspektif  Balanced 

Scorecard yang masing-masing perspektifnya terdapat setiap sasaran strategis yang 

menunjukkan nilai/indikator kinerja. perspektif utama yang di pilih sebagai target 

peningkatan kinerja adalah perspektif keuangan. Perspektif keuangan mempunyai sasaran 

strategis berupa tingkat omset dengan nilai 92% ketercapaian target omset, perspektif 

pelanggan dengan sasaran strategis tingkat penjualan dengan nilai 85% ketercapaian 

target penjualan, dan tingat komplain dengan nilai 1.6%. Perspektif proses bisnis internal 

dengan sasaran strategis  tingkat reject dengan nilai 2.07, lead time produksi dengan nilai 

16 hari, dan tingkat intensi pembelian dengan nilai 644 kali. Hasil dari penggunaan 

metode Kaizen didapatkan 12 alternatif improvement yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kinerga CV Sogan Batik Rejodani, dan alternatif improvement dengan 

prioritas tertinggi adalah dengan melakukan pengimplementasian  SOP (Standard 

Operating Procedure) dan IK (Instruksi Kerja) dengan probailitas peingkatan kinerja 

omset sebesar 1.892%. 
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