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Peluang untuk pengembangan usaha agribisnis kelapa sawit di 
lndonesia masih cukup terbuka luas hampir di semua subsistem baik pada 
subsistem agribisnis hulu, on farm maupun hilir, baik karena ketersediaan 
sumber daya alamllahan, tenaga kerja, teknologi maupun tenaga ahli. 
Dengan posisi sebagian produsen terbesar kedua saat ini dan sedang 
menuju produsen utama di dunia (diharapkan dalam dekade ini), 
lndonesia perlu merespon peluang ke depan dengan lebih baik, mulai dari 
perencanaan sampai dengan menjaga agar tetap bertahan pada posisi 
sebagai lead country. Tugas ini tentu sangat berat, dan untuk itu perlu 
strategi dan kebijakan yang tepat dalam pengembangan industri sawit 
Indonesia. Pemberdayaan di hulu dan memperkuat di hilir sebagai pilihan 
strategi dalam penanganan agribisnis perkelapa sawitan lndonesia dirasa 
cukup tepat, namun masalahnya adalah bagaimana strategi tersebut 
dapat diimplementasikan secara efektif. 

PT. Sarana Agro Nusantara adalah salah satu anak perusahaan dari 
PT. Perkebunan Nusantara Ill yang memiliki core business di bidang jasa 
tangki timbun dan pemompaan minyak sawit (storage tank and pumping 
station of palm oil) yang masuk di dalam bidang Liquid Cargo. Sementara 
keaiatan bisnis lain diantaranva dalam bidana Drv Carao terrnasuk di - - 
daiamnya adalah handling dan penyimpanan serta handling tanpa 
~envim~anan. Seiarah ~embentukan Derusahaan diawali Dada tahun 1920 - .  
dengan dua peru&ahaan yaitu bernama NV. Deli Haven ~edr i j f  (NV. DHB) 
dan pada tahun 1927 dengan nama NV. Deli Tank Bedrijf(NV. DTB) yaitu 
perusahaan Belanda yang bergerak di bidang perkebunan. Kemudian 
bertumt-turut mengalami beberapa kali pembahan dan penggabungan 
hingga yang terakhir pada tahun 2001 dimana PT. Delitama lndonesia 
berubah menjadi PT Sarana Agro Nusantara (Unit Belawan) setelah 
melakukan merger dengan PT. Sarana Sawitindo Utama (Unit Dumai) 
dengan pemegang saham tunggal PT. Perkebunan Nusantara Ill. 

Semakin dinamisnya iklim bisnis membuat PT. Sarana Agro Nusantara 
mencoba untuk melakukan reorientasi strategi dan analisa kinerja yang 
lebih mendalam. Evaluasi kinerja yang selama ini dilakukan semata-mata 
dilihat dari sisi finansial, operasional dan administrasi. Mengingat balanced 
scorecard (BSC) adalah metode yang mampu mengukur keadaan 
perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta 
mengukur ketepatan arah pemsahaan dengan melihat kinerja perusahaan 
secara menyeluruh baik dari perspektif financial (keuangan), customer 
(pelanggan), internal business process (proses bisnis internal) dan 
learning and growth (pelatihan dan pengembangan), maka pihak 



rnanajernen rnerasa perlu untuk rnelihat performa PT. Sarana Agro 
Nusantara. 

Rurnusan rnasalah dalarn penelitian ini adalah (1) Bagairnana 
mengidentifikasi indikator kinerja perusahaan dari perspektif keuangan, 
pelanggan, proses bisnis internal dan pelatihan dan pengembangan (2) 
Bagaimana rnernetakan ukuran-ukuran kinerja perusahaan tersebut dalarn 
suatu balanced scorecard (3) Sejauh mana PT. Sarana Agro Nusantara 
telah mencapai prestasi kinerja dikaji dari perspektif keuangan, 
pelanggan, proses bisnis internal dan pelatihan dan pengernbangan 
diukur dengan kerangka balanced scorecard. 

Berdasarkan rurnusan rnasalah tersebut ditetapkan bahwa tujuan 
penelitian adalah (1) Mengidentifikasi indikator kinerja perusahaan dari 
perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan turnbuh dan 
berkernbang (2) Mengernbangkan sistem balanced scorecard di PT. 
Sarana Agro Nusantara (3) Menganalisis kinerja PT. Sarana Agro 
Nusantara dengan rnenggunakan kerangka balanced scorecard. Adapun 
manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh 
rnanajernen PT. Sarana Agro Nusantara dalarn rnenentukan indikator 
kinerja perusahaan dan rnelihat posisi prestasi yang sudah dicapai dilihat 
dari perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pelatihan 
dan pengernbangan. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Sarana Agro Nusantara-Medan, yakni 
sebuah perusahaan yang rnempunyai core business pada jasa tangki 
tirnbun dan pernornpaan rninyak sawit yang juga rnerupakan anak 
perusahaan dari PT. Perkebunan Nusantara Ill-Medan. Penelitian 
dilakukan selarna kurang lebih enarn bulan rnulai tanggal 1 Januari 2004 
sampai dengan 30 Juni 2004. Metode penelitian yang digunakan adalah 
rnetode deskriptif dengan rnenggunakan pendekatan "balanced 
scorecard". Desain penelitian adalah studi kasus. Analisis kuantitatif 
dilakukan dalam penghitungan indeks, bobot Key Performance Indicators 
dan performance range. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dalarn 
rnenganalisa perspektif keuangan, sebagian perspektif proses bisnis 
internal serta sebagian perspektif pelatihan dan pengembangan. Data 
primer diperoleh langsung berdasarkan obse~asi dan wawancara, serta 
penyebaran kuisioner kepada rnanajemen PT. Sarana Agro Nusantara 
dan para karyawannya serta para konsurnen dari PT. Sarana Agro 
Nusantara. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan, penelitian 
terdahulu, rnajalah, laporan ilmiah, jurnal dan literatur lainnya yang terkait. 

Sensus dilakukan dalam penyebaran kuisioner untuk mendapatkan 
tingkat kepuasan pelanggan. Pelanggan adalah seluruh pengguna jasa 
yang pernah dan masih menggunakan jasa PT. Sarana Agro Nusantara 
yang berjumlah total 25 perusahaan. lnstrurnen penelitian yang 
dikembangkan dalarn rnengukur kepuasan pelanggan terhadap kualitas 
sarana pelayanan, kualitas layanan jasa, kualitas layanan puma 
pelayanan jasa, dan kualitas kinerja SDM sebagai penunjang proses 
bisnis internal PT. Sarana Agro Nusantara diedarkan secara langsung 
kepada para pelanggan yang telah dan masih rnenggunakan jasa PT. 
Sarana Agro Nusantara dengan cara mendatangi perusahaan rnereka. 



Penyebaran kuisioner juga dilakukan melalui metode purposive 
sampling dengan jumlah total responden sebanyak 218 karyawan 
pelaksana PT. Sarana Agro Nusantara untuk rnendapatkan tingkat 
kepuasan karyawan. Sementara pembobotan perspektif dan Key 
Performance Indicator (KPI) dilakukan dengan cara rnemberikan kuisioner 
pernbobotan kepada manajemen PT. Sarana Agro Nusantara dengan 
rnetode pengambilan contoh purposive sampling. Responden adalah 
Direksi dan para Karyawan Pimpinan. 

Pengukuran terhadap empat perspektif meliputi penentuan sasaran 
strategis, key performance indicator (KPI) dari empat perspektif, target dari 
masing-masing KPI, pembobotan dari setiap KPI dan perspektif serta 
performance range. Performance range akan diwakili dengan warna- 
warna merah, kuning, hijau dan biru. Pengukuran kinerja dari masing- 
masing KPI adalah aktual, sedangkan keseluruhan hasil kinerja dipetakan 
dengan microsoft excel dan hasilnya berupa indeks. Berhubungan dengan 
performance range, perspektif atau KPI yang berindeks 0,00%-40,00% 
diwakili oleh warna merah (sangat tidak baik), 40,01%-80,01% berwarna 
kuning (tidak baik), 80,02%-120,02% berwama hijau (baik) dan 120,03%- 
160% berwarna biru (sangat baik). KPI yang ada dalam balanced 
scorecard tersebut antara lain; Perspektif Keuangan : net profif margin, 
return on equify, collection days, dan debt to net worth. Perspektif 
Pelanggan : penerirnaan liquid & dry cargo, pengapalan liquid & dry 
cargo, kepuasan pelanggan dan customer retention. Perspektif Proses 
Bisnis lntemal : keluhan pelanggan, biaya usaha, harga pokok penjualan 
dan penyimpanganlkesalahan pelaksanaan. Perspektif Proses Pelatihan 
dan Pengernbangan : produktivitas karyawan, kinerja karyawan, 
kesesuaian sumber daya strategis, kepuasan karyawan dan tingkat 
ketidakhadiran. 

Hasil pengukuran kinerja PT. Sarana Agro Nusantara sampai dengan 
triwulan kedua 2004 dengan pendekatan kerangka balanced scorecard 
yang sudah dirancang tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 
tidak baik dengan angka indeks 67,88% (diwakili dengan warna kuning). 
Hasil ini didapatkan dari perspektif keuangan (bobot: 37,00%; indeks: 
32,33%; performance range: merah), perspektif pelanggan (bobot: 
25,00%; indeks: 125,55%; performance range: biru), perpektif proses 
bisnis internal (bobot: 19,00%; indeks: 28,12%, performance range: 
merah) dan perspektif pelatihan dan pengembangan (bobot: 19,00%; 
indeks: 101,00%; performance range: hijau). 

Perspektif keuangan terdiri dari peningkatan keuntungan (bobot: 
37,00%; indeks 57,04%; performance range: kuning), rnemaksirnumkan 
hasil (bobot: 27%; indeks: 41,60%; performance range: kuning), collection 
(bobot: 18,00%; indeks: 0,00%, performance range: merah) dan debt 
(bobot: 18,00%; indeks: 0,00% dan performance range: merah). 

Perspektif pelanggan terdiri dari kepercayaan pelanggan 
(bobot:50,00%; indeks: 148,60%; performance range: biru) dan hubungan 
baik dengan pelanggan (bobot: 50,00%; indeks: 102,50%; performance 
range: hijau). Kepercayaan pelanggan terdiri dari penerimaan liquid & dry 
cargo (bobot: 50,00%; indeks: 157,70%; performance range: biru) dan 



pengapalan liquid & dry cargo (bobot: 50,00%; indeks: 139,50%; 
performance range: biru). Sedangkan hubungan baik dengan pelanggan 
terdiri dari kepuasan pelanggan (bobot: 50,00%; indeks: 80,00%; 
performance range: kuning) dan customer retention (bobot: 50,00%; 
indeks: 125,00%; performance range: biru). 

Perspektif proses bisnis internal terdiri dari proses layanan (bobot: 
14,00%; indeks: 80,00%; performance range: kuning), efisiensi biaya 
usaha (bobot: 36,00%; indeks: 0,00%; performance range: kuning), 
efisiensi biaya produksi (bobot: 29,00%; indeks: 58,33%; performance 
range: kuning) dan rnasalah operasional (bobot: 21,00%; indeks: 0,00%; 
performance range: rnerah). 

Perspektif pelatihan dan pengembangan terdiri dari kornpetensi 
karyawan (bobot: 21,00%; indeks: 125,00%; performance range: biru), 
kapabilitas karyawan (bobot: 22,00%; indeks: 93,75%; performance range: 
hijau), fokus surnber daya (bobot: 29,00%; indeks: 112,50%; performance 
range: hijau) dan profesionalisrne karyawan (bobot: 28,00%; indeks: 
91,50%; performance range: hijau). Profesionalisme karyawan terdiri dari 
kepuasan karyawan (bobot: 75,00%; indeks: 80,00%; performance range: 
kuning) dan tingkat ketidakhadiran (bobot: 25,00%; indeks: 126,00%; 
performance range: biru). 

Hasil pengukuran kinerja PT. Sarana Agro Nusantara dengan 
rnenggunakan balanced scorecard rnernperlihatkan apa yang tidak 
tarnpak bila kinerja perusahaan diukur dengan pengukuran kinerja 
tradisional.dari pengukuran tersebut terlihat bahwa kinerja PT. Sarana 
Agro Nusantara tidak baik pada perspektif keuangan dan proses bisnis 
internal. 

Sedangkan agar kinerja PT. Sarana Agro Nusantara bisa lebih baik 
lagi, saran yang dapat diberikan antara lain (1) Mensosialisasikan 
kegunaan dan rnanfaat pernakaian balanced scorecard kepada seluruh 
karyawan rnengingat aspek kinerja yang diukur dengan kerangka 
balanced scorecard ini rnasih jauh dari target perusahaan. (2) Mernbangun 
rancangan balanced scorecard untuk lingkup yang lebih kecil yaitu 
bagianlurusan atau bahkan individual scorecard yang rnelibatkan seluruh 
karyawan dalarn pelaksanaannya sehingga setiap karyawan rnengetahui 
dan rnemaharni apa yang rnenjadi tujuan bagianlurusan dan individu serta 
target yang ingin dicapainya. (3) Periu dipertirnbangkan untuk 
rnernbangun sebuah sistern inforrnasi yang rnenyediakan akses kepada 
setiap karyawan untuk rnernperoleh informasi strategis secara cepat, tepat 
dan akurat. 
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