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Pada dasarnya setiap organisasi atau badan usaha dalam  menjalankan 
aktivitas bisnisnya bercita-cita untuk  tumbuh dan berkembang demi memuaskan 
semua  pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti, pemegang saham, 
kreditur, pemerintah, pelanggan dan karyawan dimana masing-masing pihak 
memiliki memiliki kepentingan  yang berbeda.  Pencapaian sasaran harus diukur 
secara periodik yang lazim dipergunakan adalah bulanan untuk internal dan 
kwartal untuk eksternal.  Metode pengukuran kinerja perusahaan cukup banyak 
dan bervariasi jenisnya, salah satu metode pengukuran adalah  dengan menilai 
kinerja keuangan.  Pengukuran atas kinerja keuangan dilakukan dengan 
menganalisa  laporan keuangan  yang terdiri dari laporan neraca dan laporan laba 
rugi, alat analisa yang dipergunakan adalah analisa ratio seperti : ROI, ROA, ROE 
dan lainnya.  Kinerja keuangan bersumber dari data historis akuntansi, data 
tersebut adalah serangkaian catatan transaksi keuangan  pada tahun yang lalu dan 
telah di kelompokkan sedemikian rupa sesuai dengan prisip-prinsip akuntansi.   
Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa kinerja keuangan saja tidak 
cukup untuk memenuhi kebutuhan akan informasi atas kinerja perusahaan, dan 
tidak cukup pula untuk menjawab permasalahan jangka panjang didalam 
pengambilan keputusan-keputusan strategis mengenai arah dan tujuan perusahaan.  
Berdasarkan keterbatasan dan kurangan jika hanya menilai kinerja berdasarkan 
kapada analisa keuangan, pada tahun 1992 Kaplan dan Norton mengembangkan  
sebuah teknik untuk mengukur kinerja perusahaan  yang disebut  balance 
scorecard.  Methode ini dikembangkan dengan dasar pemikiran bahwa kineja 
keuangan adalah masa lampau sementara bisnis akan terus tumbuh dan 
berkembang. Bisnis akan berkembang dengan baik apabila organisasi bisnis /  
perusahaan mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan dibandingkan 
kepuasan  yang telah  diberikan oleh pesaing. Kepuasan pelanggan harus dijaga 
setiap waktu, upaya memuaskan pelanggan dilakukan melalui serangkaian inovasi 
secara terus menerus pada proses produksi serta mengembangkan kompetensi 
karyawan melalui pelatihan.  Pencapaian kepuasan pelanggan, proses inovasi dan 
kepuasan karyawan serta peningkatan kompetensi karyawan harus diukur 
keberhasilannya.  Metode balance scorecard adalah salah satu  alat untuk 
mengukur keempat kinerja tersebut secara bersamaan. Metode tersebut telah 
diimplementasikan secara luas selama sepuluh tahun terakhir di seluruh dunia  
oleh perusahaan terkemuka, PT. Wika Intrade adalah salah satu perusahaan yang 
mengimplementasikan  metode balance scorecard di Indonesia untuk   mengukur   
kinerja bisnisnya.  Implementasi ini diharapkan memberikan gambaran  lebih jelas 
dan transparan kepada manajemen bagaimana kinerja bisnis secara keseluruhan.  
Penelitian dilakukan di Pabrik Produk Pressing dan Plastik yang merupakan salah 
satu dari empat pabrik yang dimiliki oleh  PT.Wika Intrade, selama kurang lebih 3 
bulan yakni dari bulan April sampai dengan Juni 2003.  Metode penelitian yang 



 

dilakukan  adalah deskriptif analitik bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan 
melihat secara langsung tentang implementasi methode balance scorecard. 
Kebutuhan data primer diperoleh dengan menyebarkan kuestioner sementara 
kebutuhan data sekunder diperoleh dari pabrik melalui wawancara dan 
mengumpulkan data. Metode pengolahan data  untuk perspektif  finansial  dengan 
mempergunakan analisa ratio, perspektif pelanggan  dan perspektif  pembelajaran 
serta pertumbuhan mempergunakan skala linkert untuk mengukur tingkat 
kepuasan yang dicapai. 

PT. Wijaya Karya Intrade adalah satu anak perusahaan PT. Wijaya karya 
(Persero), berdiri tanggal 1 Januari 2000,  bergerak dibidang industri dan 
perdagangan umum. Industri yang  dikelola adalah produk solar water heater, 
komponen otomotif dari alumunium,metal serta plastik dan industri furniture 
berbahan baku kayu jati untuk pasar ekspor. Perdagangan meliputi jasa ekspor 
impor, penjualan aspal, peralatan minyak dan gas serta menjadi agen eksklusif 
dari matrial konstruksi.. 

Sebagai badan usaha milik negara dalam mengukur  kinerjanya PT. Wika 
Intrade  tidak terlepas dari Surat keputusan Meneg BUMN Nomor 100/2002, 
dimana pengukuran kinerja ditinjau dari tiga aspek yaitu: finansial (70%), 
operasional (15%) dan administrasi (15%).   Pengukuran  pada aspek  finansial 
adalah mengukur  tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang mempergunakan 
delapan alat analisa keuangan  seperti ROI, ROE dan lainnya, pada aspek 
operasional mengukur kepuasan pelanggan, riset dan pengembangan produk serta 
pengembangan kompetensi sumber daya manusia, aspek administrasi menilai 
ketepatan penyelesaian RKAP, penyelesaian laporan keuangan dan laporan lain.  
Pada metode balance scorecard dilaksanakan pengukuran pada perspektif 
finansial, perspektif pelanggan perspektif bisnis internal dan perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan secara periodik per bulan.   

Hasil penelitian  terhadap kinerja pabrik secara keseluruhan sesuai SK 
Meneg BUMN terhadap tiga aspek  menunjukan kondisi perusahaan sehat dengan 
jumlah skore 79,20 pada bulan Maret dan 73,00 pada bulan Juni kategori A. 
Aspek finansial sesuai dengan SK Meneg BUMN dipergunakan delapan ratio 
yaitu : Pengembalian atas modal sendiri ( ROE), pengembalian atas investasi ( 
ROI), cash ratio, ratio lancar, periode pengumpulan piutang, periode perputaran 
persediaan, perputaran total asset  dan perputaran modal sendiri, hasil  analisa 
terhadap laporan keuangan menunjukan Pabrik Produk Pressing dan Plastik 
memiliki nilai 49,20 pada bulan Maret dan 43 pada bulan Juni 2003 yang berarti 
memiliki kategori BB atau kurang sehat. Aspek operasional dan aspek 
administrasi mencapai nilai maksimal yaitu 30. Sasaran kinerja di PT. WIKA 
INTRADE yang diturunkan ke masing-masing bisnis unit terdiri dari dua jenis 
yaitu : pertama sasaran kinerja pokok meliputi omset produksi/penjualan , 
kesehatan finansial , LSP dan produktivitas memiliki bobot sebanyak 60 % 
dengan total nilai 600 , kedua sasaran kinerja fungsi terdiri dari 8 fungsi dari 
fungsi operasi sampai fungsi sistem informasi dengan bobot 40 % dengan total 
nilai 400, jumlah nilai maksimal kedua sasaran tersebut adalah 1000 dan minimal 
800.   Strategik map Pabrik Produk Pressing dan Plastik menempatkan perspektif 
finansial dengan mengutamakan tingkat pengembalian investasi yang didukung 
oleh perluasan pangsa pasar dan program efisiensi biaya. Perspektif finansial 
dengan lima parameter pengukuran menunjukan skore  yang dicapai adalah rata-



 

rata 384 untuk bulan April sampai dengan Juni 2003. Hasil penelitian pada 
perspektif pelanggan menunjukan bahwa nilai rata-rata atas survey terhadap 
kepuasan pelanggan menunjukan skor 75 atau 74 % sehingga perlu dilakukan 
progaram peningkatan kepuasan pelanggan melalui penyusunan rencana tindak 
lanjut dan perbaikan atas keluhan pelanggan meliputi, proses, kualitas, 
pengiriman, pengurangan biaya, service yang baik ( QCDS). 
 Perspektif proses bisnis internal sudah menunjukan kinerja yang baik, 
tetapi masih harus dilakukan inovasi terhadap proses produksi untuk menunjang 
progam penurunan biaya (cost reduction), dan program penurunan rijek produk 
dan peningkatan terhadap kemampuan dan kehandalan peralatan produksi. Proses 
pembelajaran dan pertumbuhan menitik beratkan kepada implementasi 
keselamatan dan kesehatan kerja dengan target nol kecelakaan dan sampai bulan 
Juni tercapai, pemenuhan kompetensi melakui pelatihan dilaksanakan dengan jam 
pelatihan yang cukup, survey terhadap kepuasan pegawai  menunjukan bahwa 
responden yang terpilih  cukup puas bekerja  skore yang dicapai adalah 98 dan 
tingkat turn over pegawai adalah nol atau tidak ada pegawai keluar . Total nilai 
sasaran kinerja yang diperoleh  bulan April adalah 857,8 Mei 800,3 dan Juni 
843,3 terlihat adanya penurunan nilai sasaran kinerja dan harus segera 
ditindaklanjuti oleh penanggung jawab masing-masing fungsi sesuai dengan 
kewenangan yang dimiliki, sebelum ditindaklanjuti pada tingkatan yang lebih 
tinggi. 

Terlihat keempat perspektif belum memiliki keseimbangan secara 
persentase sebagai salah satu prinsip dari metode balance scorecard, karena 
perspektif finansial memiliki bobot sebanyak 54 %  , perspektif pelanggan hanya 
8 % , perspektif proses bisnis internal memiliki bobot 21% dan pembelajaran serta 
pertumbuhan lebih kurang 17 %. Keseimbangan ini adalah yang terbaik menurut 
PT. Wika Intrade karena komposisi Finansial sebesar 60 % dan non finansial atau 
proses 40 %  dan keempat perspektif telah terwakili dan telah terukur.  

Implementasi methode balance scorecard di PT. WIKA INTRADE sangat 
tepat karena memiliki empat unit bisnis yang karekteristiknya sangat berbeda 
sehingga pengukuran kinerja tetap dapat dilakukan dimana pada tingkat pusat 
dilakukan konsolidasi terhadap sasaran yang dicapai oleh masing-masing unit 
bisnis. Saran yang dapat kami sampaikan adalah pertama sebaiknya ditinjau 
kembali pembobotan dalam sasaran kinerja pokok dan kinerja fungsi serta 
pembobotan dari masing-masing perspektif sehingga akan terlihat keseimbangan 
antara keempat perspektif, memperjelas pola penghitungan dalam bentuk 
kuantitatif sehingga perhitungan yang bias dapat dihindari  seperti penghitungan 
pencapaian misi. 
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