
 

I.  PENDAHULUAN  

 

 1.1.  Latar Belakang 

Perusahaan dalam  menjalankan aktivitas bisnisnya bercita-cita untuk  

tumbuh dan berkembang demi memuaskan pihak- pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan seperti, pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah dan 

pelanggan yang memiliki kepentingan yang berbeda.  Manajemen bertanggung 

jawab untuk mengelola aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan. Seberapa jauh 

pencapaian manajemen dalam suatu periode tertentu dapat diukur dengan menilai 

kinerja keuangan yang bersumber dari data historis akuntansi berupa laporan 

keuangan seperti neraca dan laporan  laba rugi  kemudian diinterpretasikan 

dengan alat analisa keuangan. Pemakai informasi keuangan yang potensial dan 

sangat berkepentingan dengan perusahaan tertentu, sangat tertarik untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan. 

Analisa keuangan yang banyak dipakai adalah analisa ratio.  Ratio ini  berguna 

untuk menentukan kinerja dan kesehatan perusahaan pada periode yang berakhir 

pada tanggal laporan.  Ratio-ratio keuangan dipakai untuk mengevaluasi hasil 

kinerja oleh berbagai pihak yang kepentingan terhadap perusahaan. Kreditur atau 

perbankan sangat berkepentingan terhadap ratio likuiditas, yang menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ratio 

leverage atau solvabilitas adalah untuk melihat seberapa jauh kemampuan 

perusahaan didalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Perbankan sangat 

berkepentingan dengan ratio ini tujuannya untuk mengamankan kredit yang telah 

disalurkan. Pemilik perusahaan atau pemegang saham sangat berkepentingan 
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terhadap ratio  rentabilitas / profitabilitas; yaitu untuk mengukur  seberapa jauh 

kemampuan perusahaan didalam menghasilkan laba dari setiap rupiah penjualan, 

sehingga setiap modal yang ditanam akan mendapatkan imbalan / pengembalian  

sesuai dengan harapan, jenis ratio ini adalah ROI, ROE ROA. Pemerintah sangat 

berkepentingan atas laba yang diperoleh untuk  menetapkan jumlah pajak  guna 

membiayai pembangunan infra struktur yang berguna untuk memperlancar arus 

distribusi proses produksi maupun hasil produk. Manajemen perusahaan 

berkepentingan  terhadap ratio keuangan untuk menilai dan mengevaluasi apakah 

kinerja keuangan perusahaan sudah sesuai dengan arah dan sasaran yang dituju.  

Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa kinerja keuangan saja tidak 

cukup untuk menilai kinerja perusahaan.  Salah satu kelemahan  kinerja keuangan 

adalah disusun berdasarkan data historis transaksi akuntansi tahun buku 

sebelumnya. Kinerja masa lalu tidak dapat dijadikan acuan / pedoman untuk 

menilai bahwa kinerja saat ini akan sama baiknya dengan kinerja yang lalu, 

karena pencapaian sasaran kinerja sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal 

seperti pertumbuhan ekonomi, situasi politik dan lainnya. Manajemen hanya 

berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan berbagai langkah 

strategis.  Kinerja keuangan dirasakan tidak cukup pula untuk menjawab 

permasalahan jangka panjang didalam pengambilan keputusan-keputusan strategis 

mengenai arah dan tujuan perusahaan. 

PT. WIKA INTRADE berdiri pada awal tahun 2000 dan merupakan anak 

perusahaan PT. WIJAYA KARYA (Persero), pada awal tahun 2002 mulai 

mengimplementasikan metode balance scorecard  untuk mengukur pencapaian 

sasaran kinerja, yang disebut sebagai WIN SCORECARD.  Manajemen sepakat  
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mengimplementasikan metode ini karena dirasakan sangat bermanfaat bagi 

perusahaan. Implementasi   disesuaikan dengan kebutuhan  pengukuran bisnis unit 

serta fungsi organisasi.  Implementasi metode balance scorecard dilaksanakan 

untuk menyempurnakan pengukuran kinerja sebelumnya yaitu, pengukuran yang 

berdasarkan kepada surat keputusan Meneg BUMN nomor 100/2000, mengenai 

pengukuran kinerja Badan Usaha Milik Negara yang bersiskan pengukuran  

kesehatan keuangan, yang terdiri dari neraca dan rugi laba serta analisa terhadap 

laporan keuangan dengan mempergunakan delapan ratio, aspek keuangan 

memiliki  bobot 70 %, sedangkan pada pengukuran kinerja operasi memiliki  

bobot 15 % dan administrasi memiliki bobot 15 %.  Pengukuran kinerja pada 

aspek  operasi kurang detail untuk mengukur proses produksi di pabrik,  sehingga 

perlu dilakukan dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian  perhitungan 

sesuai dengan kebutuhan  pabrik 

Sedangkan pengukuran kinerja operasi dan administrasi pabrik harus 

terperinci dengan jelas sampai kepada pengukuran kinerja per fungsi, karena 

setiap fungsi memiliki sasaran kinerja yang jelas.  Pengukuran  terhadap hasil 

kinerja yang berhasil dicapai per fungsi di pabrik belum  sempurna jika hanya 

mempergunakan metode saat ini, pengukuran kinerja pabrik yang ideal adalah 

pengukuran kinerja yang dapat memberikan gambaran  secara jelas dan detail 

mengenai ; (1) Mengapa sasaran kinerja pabrik tidak sesuai harapan atau tidak 

tercapai , (2) Fungsi mana yang belum tercapai, dimana kelamahannya dan apa 

penyebab utama kelemahan tersebut  harus mudah ditelusur dan di jabarkan 

dengan jelas , (3)  Rencana apa yang harus dibuat untuk menanggulangi 

kelemahan, berapa lama penyelesaiannya dan siapa yang bertanggung jawab, (4) 
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Sasaran yang telah dicapai oleh masing-masing fungsi untuk memacu prestasi 

fungsi yang lain.   

Pengukuran kinerja  dengan Win Scorecard dipergunakan untuk kebutuhan 

interal, sedangkan pengkuran kinerja berdasarkan kepada surat keputusan Meneg 

BUMN nomor 100/2000  dipergunakan untuk laporan kepada pihak-pihak di luar 

perusahaan, sehingga pada kurun waktu yang sama PT. Wika Intrade 

mempergunakan dua metode pengukuran.  

  Implementasi metode balance scocercard menghadapi beberapa kendala 

yang akan menimbulkan dampak serius apabila tidak segera diatasi, beberapa 

kendala tersebut adalah : 

a.  Pembentukan Tim perumus 

Kendala pada pembentukan tim perumus terjadi di kantor pusat, yang 

melibatkan tim dari induk perusahaan dan tim dari unit bisnis.  Tim perumus  

bertugas merumuskan dan menentukan berbagai kriteria yang akan diukur dari 

fungsi dalam organisasi. Sumber daya tim harus   mewakili  berbagai fungsi yang 

ada di dalam organisasi dan menguasai bidang atau fungsi yang diwaliki.  

Perumusan  tidak dapat diserahkan kepada satu atau dua fungsi saja.  Tim 

perumus sebaiknya di pimpin oleh salah satu manajemen puncak, sehingga hal-hal 

yang memerlukan keputusan dapat segera diputuskan. Tim perumus sebaiknya 

dibebaskan dari tugas sehari-hari sehingga  dapat sepenuhnya mencurahkan 

perhatiannya pada penyusunan standar dan berbagai indikator pengukuran. Di 

PT.Wika Intrade hal tersebut diatas tidak dilaksanakan. 
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b.  Waktu dan biaya 

Waktu   yang dibutuhkan didalam menentukan kriteria pengukuran setiap 

fungsi dan merumuskan kriteria pengukuran cukup panjang. Hal ini  karena tim 

perumus harus mengerti benar hasil akhir dari pengukuran masing-masing fungsi 

serta akibat dari pengukuran tersebut pada fungsi yang di ukur. Hasil pengukuran 

itu di klasifikasikan kedalam masing-masing perspektif. Harus dilakukan  uji coba 

berulang-ulang terhadap masing-masing kriteria pengukuran. Biaya yang 

dikeluarkan menjadi mahal karena harus terus menerus melakukan pertemuan / 

rapat untuk mendapatkan kriteria pengukuran yang mendekati kebutuhan 

perusahaan. 

 

c.  Penentuan  kriteria dan strandar pengukuran masing-masing fungsi 

Perumusan  kriteria pengukuran yang baik adalah pengukuran harus jelas  

parameternya, jelas dalam arti setiap perspektif memiliki sasaran yang terukur, 

mudah difahami cara pengukurannya, dapat diukur setiap waktu,  simpel dan 

dapat dilaksanakan oleh masing-masing fungsi , sehingga tidak ada suatu fungsi 

yang terbebani atau mendapatkan kesulitan dalam melaksanakannya. Kendala 

utama adalah  menentukan standar dan bobot penilaian dari masing-masing 

fungsi.  Setiap fungsi menginginkan nilai dan bobot besar, karena merasa sebagai 

fungsi yang paling penting. Ada baiknya sebelum menentukan bobot dari suatu 

fungsi dilakukan semacam studi banding  ke perusahaan lain sejenis untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas  dan kemudian dilakukan penyesuaian 

pembobotan  sesuai dengan kebutuhan.  
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d.  Manfaat implementasi dirasakan jangka panjang 

 Implementasi sebuah sistem baru tidak dapat dirasakan manfaatnya secara 

langsung pada saat itu, diperlukan waktu untuk mengkaji kembali apakah sistem 

ini efektif dan dapat dilaksanakan. Sistem dikatakan baik apabila dapat dirasakan 

manfaatnya dalam jangka pendek, menengah dan panjang.  Penekanan pentingnya 

sistem harus terus dilakukan oleh pimpinan perusahaan secara berkesinambungan, 

dengan demikian fungsi-fungsi penanggung jawab akan melaksanakan 

implementasi sistem ini dengan baik.  

 

Hasil dari berbagai diskusi  berbentuk draft pengukuran kinerja, tugas dari 

tim      perumus selanjutnya adalah mensosialisasikan dan melakukan uji coba 

pengukuran  metode Win Scorecard ini. Tahap sosialisasi merupakan tahap paling 

sulit, pada tahap ini dirasakan dan dipandang sebagai penambahan beban kerja di 

tingkat pelaksana. Program akan membawa hasil jika dilakukan oleh personel 

yang mengerti benar fungsi yang diwakilinya, diperlukan pelatihan terhadap 

personel yang akan  menjadi penanggung jawab  pengukuran di fungsi-fungsi 

masing-masing.  Kendala yang dihadapi adalah : 

 

a.  Ketersediaan data pendukung 

Data pendukung yang diperlukan harus selalu tersedia setiap saat 

dibutuhkan, mudah diperoleh dan akurat akan menghasilkan laporan yang baik, 

dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.   Semakin kompleks kriteria 

pengukuran, maka diperlukan petugas tersendiri untuk mengumpulkan data 

setiap hari. metode pengumpulan data seperti ini akan  memperkecil kesalahan 
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didalam proses pengolahan data.   Data harus tersimpan dengan baik  sehingga 

mudah dilakukan penelusuran apabila ada hasil pengukuran yang dirasakan 

menyimpang atau tidak sesuai atau diraguan hasilnya. 

 

b.  Keterbatasan sumber daya manusia. 

Keterbatasan sumber daya dilihat dari dua aspek yaitu keterbatasan jumlah 

sumber daya dan keterbatasan pengetahuan. Jumlah sumber daya manusia dalam 

organisasi sudah disesuaikan  dengan beban  pekerjaan, penambahan beban tugas 

baru akan membuat keterlambatan penyelesaian tugas-tugas sebelumnya. 

Implementasi suatu program baru membawa konsekuensi bertambahnya beban 

kerja, yang pada akhirnya berakibat penambahan biaya lembur pada masing-

masing fungsi. Penambahan sumber daya manusia untuk menutupi kekurangan 

merupakan jalan terakhir.  Keterbatasan pengetahuan, dalam arti hanya beberapa 

orang saja yang sudah menguasai metode baru sementara sebagian besar sumber 

daya belum memahami sepenuhnya metode baru yang di implementasikan karena 

belum diberikan pelatihan. 

 

Dampak dari kendala tersebut diatas menimbulkan masalah  di tingkat 

bisnis unit maupun di pabrik, sejak awal implementasi program sampai dengan 

sekarang yang telah berjalan hampir dua tahun.  Pokok permasalahan  tersebut 

adalah  pabrik melaksanakan dua jenis pengukuran pada saat yang bersamaan, 

sumber daya sangat sibuk dalam menyediakan dan mengolah data, bertambahnya 

beban kerja  secara serentak di setiap fungsi pada akhir bulan sampai  minggu 

pertama awal bulan,  sangat mengganggu aktivitas pabrik. Hasil pengukuran 
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belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pabrik, umpan balik dari 

manajemen yang lambat dan beberapa pengukuran  belum akurat, serta  lemahnya 

pemahaman pegawai terhadap metode Win Scorecard.   

Penelitian  tesis ini mengenai pengaruh / dampak implementasi 

Pengukuran Kinerja perusahaan dengan  metode balance scorecard di Pabrik 

Produk Presing dan Plastik, akan mengkaji apakah metode balance scorecard lebih 

tepat dari metode yang saat ini dipergunakan serta dapat diimplementasikan di 

seluruh unit bisnis  PT. WIKA INTRADE.  Metode balance scorecard ini akan 

dibandingkan langsung dengan metode sebelumnya yaitu hanya berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan  no 198/1998 dan Keputusan Meneg BUMN 

no:100/2000 tentang pengukuran kinerja Perusahaan Milik Negara. Perbandingan 

dilakukan pada aspek operasi dan aspek administrasi, bertujuan melihat seberapa 

jauh perbedaannya serta mencoba menganalisis penggabungan kedua metode 

tersebut untuk mengukur efisiensi pekerjaan. Tujuan lain adalah untuk  

mengetahui  manfaat yang  diperoleh, manfaat harus terukur tetapi tidak selalu 

harus berbentuk kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Pengukuran ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara jelas kelemahan-kelemahan yang terjadi dipabrik. 

Kemudahan menelusuri  penyebab terjadinya kelemahan akan mempermudah 

dalam merencanakan tindakan perbaikan yang diperlukan.  Hal lain adalah 

memberi gambaran  sampai sejauh mana manfaat balance scorecard terhadap 

pencapaian visi dan misi perusahaan, serta melihat apakah metode ini merupakan  

satu sistem pengukuran kinerja paling sesuai dengan kebutuhan  organisasi dalam 

pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan.  
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1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penulisan terdapat beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasikan yaitu PT. WIKA INTRADE baik ditingkat bisnis unit dan 

pabrik didalam mengukur kinerja bisnisnya masih terfokuskan kepada kinerja 

keuangan.  Pabrik sebagai pelaksana metode balance scorecard menghadapi 

berbagai kendala antara lain,  bertambahnya beban kerja karena melaksanakan dua 

jenis pengukuran pada saat yang bersamaan,  hasil pengukuran secara periodik 

masih sering salah dan belum akurat, pencapaian sasaran belum sesuai dengan 

standar. Pabrik sebagai pelaksana merasa belum melihat  hasil serta manfaat 

metode ini sebagai  standar pengukuran kinerja. Standar penilaian masing-masing 

perspektif serta tolok ukurnya masih perlu untuk dikaji dan ditelaah lebih jauh 

manfaatnya serta pemberian bobot dan penentuan skala kepentingan. 

 

1.3. Perumusan Masalah. 

Masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimana kinerja Pabrik Produk Pressing dan Plastik PT. WIKA 

Intrade secara keseluruhan    diukur dengan methode Balance 

Scorecard. 

2. Bagaimana manfaat dan sampai sejauh mana methode Balance 

Scorecard ini dapat menjadi tolok ukur kinerja Bisnis Unit Metal 

khususnya di pabrik . 

3. Bagaimana hubungan antara biaya yang dikeluarkan didalam persiapan 

sampai pada implementasi (memperbandingkan manfaat dan biaya 

yang dikeluarkan ). 
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4. Bagaimana  pabrik dalam menangani  dua metode pengukuran secara 

bersamaan tanpa mengganggu aktivitas yang lain. 

 

1.4. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk menganalisis kinerja perfungsi di Pabrik Produk Pressing dan 

Plastik  ditinjau dari methode balance scorecard . 

2. Mengetahui manfaat pengukuran untuk masing-masing fungsi dan 

merencanakan tindak lanjut yang harus dilaksanakan terhadap kinerja 

fungsi yang belum mencapai standar. 

3. Mengetahui sejauh mana manfaat yang  diberikan lebih besar dari pada 

biaya yang  telah dikeluarkan.. Manfaat tersebut bukan hanya dalam 

kuantitatif angka rupiah  tetapi dalam bentuk  kualitatif. 

4. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan manajemen pabrik dalam 

melaksanakan dua metode pengukuran tanpa mengorbankan aktivitas 

lain. 
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