
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi dunia telah menumbuhkan persaingan pasar yang 

makin ketat, sejalan dengan kecenderungan globalisasi perekonomian dan 

liberalisasi perdagangan. Perdagangan global mempunyai konsekuensi yang luas 

terhadap perekonomian Indonesia, baik dari aspek ekonomi dan non-ekonomi 

begitu pula terhadap perdagangan komoditas perkebunan Indonesia di pasar 

Internasional. Hal ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat 

meningkatkan daya saingnya di mata internasional.  

Menurut Porter (1990) daya saing (competitiveness) merupakan suatu 

kemampuan negara untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan melalui 

kegiatan perusahaan-perusahaannya dan untuk mempertahankan tingkat kualitas 

kehidupan yang tinggi bagi warga negaranya. Dalam peningkatan daya saing 

perkebunan di Indonesia, Bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini dapat 

mengoptimalkan kinerja dari perusahaan perkebunan milik pemerintah atau yang 

disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bangsa Indonesia memiliki 

14 BUMN yang bergerak dibidang perkebunan, satu diantaranya adalah 

Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII). 

PTPN XIII pada tahun 2009 mendapatkan peringkat II Kategori BUMN 

Non Jasa Non Listed untuk Website dengan Marketing terbaik dari Kementrian 

Negara BUMN Republik Indonesia. Pada tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007 

mendapatkan penghargaan Annual Report Award yakni peringkat ke II bahkan 

pada tahun 2004 menjadi yang terbaik. Beberapa prestasi yang didapatkan 

memang layak untuk diapresiasi, akan tetapi ternyata indikator kinerja yang 
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digunakan masih sebatas pemenuhan kebutuhan administrasi sesuai dengan 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 

59/Mbu/2004. 

Berdasarkan Keputusan Kementerian BUMN tersebut Indikator Kinerja 

dan Sasaran Perusahaan (IKSP) hanya mengacu pada tiga indikator. Adapun 

indikator tersebut meliputi; Indikator keuangan, operasional dan administrasi. 

Menghadapi era persaingan dan adanya keinginan untuk senantiasa meningkatkan 

daya saing di dunia internasional, PTPN XIII dapat menerapkan penilaian kinerja 

yang lebih komprehensif. Selama ini IKSP belum mempertimbangkan kepuasan 

konsumen atau pelanggan sebagai indikator kinerja sehingga tidak sedikit keluhan 

dari konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Selain itu, kemampuan untuk 

berinovasi masih rendah sehingga diperlukan identifikasi faktor kritis yang 

memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah yang besar dari 

proses produksi suatu produk. 

Hal selanjutnya yang belum menjadi fokus dalam indikator kinerja adalah 

menempatkan karyawan atau sumberdaya manusia sebagai suatu asset yang sudah 

sepantasnya mendapatkan pelatihan dan pembelajaran sehingga kualitasnya dari 

waktu kewaktu meningkat. Mengingat hal-hal tersebut masih perlu dikembangkan 

menjadi indikator kinerja pada PTPN XIII, maka perlu dilakukan suatu 

pendekatan, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun suatu 

sistem manajemen strategik yang komprehensif adalah dengan menggunakan 

metode Balanced Scorecard (BSC). 

Metode BSC merupakan sebuah metode di dalam ilmu manajemen 

strategik yang mengkaji rancangan indikator kinerja organisasi dalam empat 
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persepektif, yaitu persepektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 

internal bisnis dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi. 

Diharapkan metode ini bisa melakukan rancangan desain indikator kinerja pada 

PTPN XIII dalam keempat perspektif tersebut. Pada tahun 2009 PTPN XIII 

mengalami penurunan laba bersih sebesar Rp. 88.903 Juta seperti yang tertera 

pada Gambar 1. 

 
 

  Sumber: Annual Report PTPN XIII, 2009. 

Gambar 1. Laba Bersih PTPN XIII Tahun 2005-2009  

Berdasarkan Key Performance Indikator (KPI) yang telah ditetapkan 

sebagai turunan dari keputusan Kementrian BUMN No. 59, untuk indikator 

keuangan (Overall Strategy) meliputi laba bersih, net propit margin, current ratio, 

debt to EBITDA dan DER ternyata masih jauh dari yang diharapkan yakni selisih 

4,37 point dari yang telah ditargetkan seperti yang tertera pada Tabel 1.  

Tabel 1. Key Performance Indicator untuk Keuangan. 
Realisasi                       Bobot Indikator Satuan 

(Unit) 
Target 
2009 Realisasi Target Realisasi 

Laba Bersih (Net Profit) Rp juta 150.612,67 122.088,50 4,00 3,24 
Net Profit Margin % 5,50 4,70 4,00 3,42 
Current Ratio % >100% 76,29 4,00 3,05 
Debt to EBITA kali 2.999 4.595 4,00 2,61 
DER rasio 48 : 52 58 : 42 4,00 3,31 

Jumlah (Total) 20,00 15,63 
  Sumber: Annual Report PTPN XIII, 2009. 
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Sedangkan jika dilihat pada pada indikator  manajemen operasional, realisasi di 

akhir tahun 2009  melebihi dari target yakni 2,92 point. Keadaan seperti ini 

berlawanan dengan indikator keuangan. Adapun Key Performance Indikator 

untuk  manajemen operasaional seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Key Performance Indicator untuk Manajemen Operasional. 
Realisasi                       Bobot Indikator Satuan 

(Unit) 
Target 
2009 Realisasi Target Realisasi 

Operational Management 
Palm Oil 
Kuantum Penjualan CPO Ton 337.801 346.196 1,50 1,54 
Produktivitas Ton/Ha 17,28 17,78 2,00 2,05 
Rendemen % 23,50 24,12 2,00 2,05 
Kualitas 
(ALB < 3%) 
(3% < ALB <5%) 
(ALB > 5%) 

 
Ton 
Ton 
Ton 

 
 
90% 
10% 

 
 
76% 
24% 

1,50 
 
 

1,26 

Utilitas Pabrik % 90 135 2,00 3,00 
Inventory Turn Over Karet Hari 8 7 2,00 2,28 
Kualitas Penjualan Ton 29.838 245.98 1,50 1,24 
Produktivitas Inti Ton/Ha 1,17 1,15 2,00 1,96 
Kualitas: 
High Grade 
Low Grade 

 
Ton/% 
Ton/% 

 
100% 

 
100 

1,50 1,50 

Utilitas Pabrik % 90 76,38 2,00 1,69 
Inventory Turn Over Hari 17 40 2,00 4,35 

Jumlah (Total) 20,00 22,92 
  Sumber: Annual Report PTPN XIII, 2009. 
 

Lain halnya jika dilihat dari akumulasi KPI  pada tahun 2009 PTPN XIII 

mengalami peningkatan 4,18 point dari target yang ditetapkan, yakni dari 100 

pointtarget yang ditetapkan dalam realisasinya mencapai 104,18 point. Pada satu 

sisi perusahaan milik pemerintah ini dapat dipandang berprestasi akan tetapi pada 

sisi yang lain justru mengalami penurunan. Keadaan seperti ini dapat menjadi 

suatu pertimbangan secara menyeluruh untuk bahan analisis pengukuran kinerja, 

tentunya dengan memperhatikan berbagai aspek sehingga didapatkan hasil yang 

komprehensif. Gasperz (2003) menerangkan bahwa implementasi suatu 

pendekatan menuntut adanya identifikasi dan pengembangan kinerja organisasi 

yang komprehensif ke dalam empat perspektif  BSC. 
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Total aset dari tahun ketahun mengalami peningkatan, pada tahun 2009 

mengalami peningkatan Rp.462.211 Juta seperti tertera pada Gambar 2. Kondisi 

seperti ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah asset yang ada kurang 

optimal untuk diberdayakan atau ada indikator lain baik internal maupun eksternal 

yang dominan mempengaruhi terhadap kinerja PTPN XIII.  

 
                     Sumber: Annual Report PTPN XIII, 2009. 

 

PTPN XIII sebagai perusahaan milik negara tentu sudah sepatutnya dapat 

memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan bangsa dan mendapat perhatian 

yang besar dari publik atau masyarakat. Menurut Kaplan dan Norton (2004), 

rancangan BSC yang dilaksanakan pada organisasi publik adalah dalam rangka 

untuk mewujudkan misi organisasi tersebut. Suatu organisasi yang akan 

membangun  BSC sebagai sistem manajemen strategik harus menetapkan : a). 

Visi, misi, dan tujuan; b). Menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam 

empat perspektif BSC. 

Penerapan BSC dalam suatu perencanaan strategik dapat menuntun 

manajemen organisasi dan perusahaan dalam menerjemahkan visi, misi, dan 

strategi organisasi ke dalam tindakan-tindakan yang terukur dan terencana dengan 

Gambar 2. Total Aset PTPN XIII Tahun 2005-2009  
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baik. Perencanaan dan pelaksanaan program maupun anggaran perusahaan akan 

terfokus pada upaya untuk mencapai visi dan misi PTPN XIII yakni “Menjadi 

perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi, tumbuh dan berkembang 

bersama masyarakat secara berkelanjutan.” 

Perancangan BSC memberikan suatu struktur untuk pembuatan keputusan, 

yaitu berupa praktek dan langkah-langkah yang harus diikuti. Kegunaan dari 

rancangan BSC bagi organisasi publik adalah untuk mengantisipasi perubahan 

dalam lingkungan yang dinamik, sehingga organisasi publik lebih bersikap 

proaktif terhadap perubahan bukannya reaktif dengan perubahan situasi. Oleh 

karena itu, rancangan BSC memerlukan kajian dari pihak manajemen terhadap 

analisis eksternal dan internal organisasi yang bersifat dinamis seperti halnya pada 

PTPN XIII.  

Namun karena IKSP berdasarkan keputusan Kementrian BUMN No 59 

tahun 2004 masih merupakan format pengukuran kinerja untuk BUMN, maka 

diharapkan pengukuran kinerja yang dilakukan pada PTPN XIII berbasis BSC 

nantinya akan dapat diintegrasikan dalam kerangka kerja IKSP sebagai Sistem 

Pengukuran kinerja dalam pencapaian visi dan misi PTPN XIII guna mewujudkan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan peningkatan kinerja perusahaan 

dalam jangka panjang sehingga memiliki daya saing baik tingkat lokal maupun di 

mata internasional.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dianalisa tentang rancangan pengukuran kinerja 

berbasis Balanced Scorecard (BSC) pada PTPN XIII adalah sebagai berikut : 
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a. Bagaimanakan menjabarkan komponen-komponen strategik (visi, misi, 

tujuan strategik dan strategi) pada PTPN XIII kedalam sasaran-sasaran 

strategik pada keempat perspektif BSC ? 

b. Apa saja yang menjadi indikator kinerja kunci (KPI), target dan inisiatif 

strategis dalam rancangan Balanced Scorecard pada PTPN XIII ? 

c. Bagaimana  bobot  dari  masing-masing  perspektif  dan  indikator  kinerja 

kunci (KPI) dalam rancangan Balanced Scorecard pada PTPN XIII? 

d. Bagaimana rancangan peta strategi (strategy map) pada PTPN XIII, 

dengan melakukan analisis hubungan sebab-akibat antar sasaran strategis ? 

e. Bagaimana kerangka kerja berbasis Balanced Scorecard bisa 

dibandingkankan dengan kerangka kerja pengukuran kinerja yang 

digunakan selama ini (IKSP) serta direkomendasikan pada PTPN XIII 

untuk mengukur kinerjanya ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menjabarkan komponen strategik pada PTPN XIII ke dalam sasaran-

sasaran strategik pada keempat perspektif BSC. 

b. Menentukan indikator kinerja kunci (KPI), target dan inisiatif strategis 

dalam rancangan Balanced Scorecard  pada PTPN XIII. 

c. Menentukan bobot perspektif dan indikator kinerja kunci (KPI pada PTPN 

XIII. 

d. Merancang peta strategi (strategy map) pada PTPN XIII dengan 

melakukan analisis hubungan sebab-akibat antar sasaran strategis. 
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e. Membandingkan kerangka BSC dengan kerangka sistem pengukuran 

kinerja saat ini (IKSP) serta merumuskan rekomendasi penggunaan 

kerangka kerja IKSP berbasis Balanced Scorecard kepada PTPN XIII. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini akan diperoleh manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti akan diperoleh pengetahuan ilmiah dan pengalaman praktis 

tentang bagaimana merancang  sebuah balanced scorecard pada BUMN 

khususnya PTPN XIII. 

b. Bagi PTPN XIII akan diperoleh masukan tentang perancangan balanced 

scorecard yang dapat digunakan untuk melengkapi laporan didalam IKSP dan 

penyusunan program  kerja.  

c. Sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya mengenai manajemen 

strategik berbasis balanced scorecard. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian mengenai rancangan BSC pada PTPN XIII ini melibatkan unsur 

manajemen serta stakeholders di PTPN XIII. Penelitian ini dimulai dengan 

mengidentifikasi visi dan misi pada PTPN XIII selanjutnya visi dan misi ini 

kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan strategi pada PTPN XIII pada keempat 

perspektif BSC, selanjutnya dari hasil jabaran itu digunakan sebagai masukan 

dalam menentukan sasaran strategis, indikator kinerja kunci (lag indicator dan 

lead indicator), target dan inisatif strategis yang akan membentuk kerangka kerja. 

Pada setiap sasaran strategik ditetapkan ukuran kinerja yang akan dicapai pada 
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PTPN XIII, kemudian dilanjutkan dengan membuat peta strategi perusahaan (map 

strategy) dengan cara menentukan hubungan sebab-akibat dari masing-masing 

sasaran strategik. 

Berdasarkan kerangka kerja yang telah dibuat, kemudian 

diimplementasikan  melalui pengukuran kinerja. Selanjutnya kerangka 

pengukuran kinerja berbasis BSC dibandingkan  kerangka pengukuran kinerja 

perusahaan saat ini yaitu IKSP dan merekomendasikannya pada PTPN XIII.  
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