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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Perubahan-perubahan yang telah terjadi di lingkungan persaingan bisnis 

dalam kurun waktu satu dekade terakhir semakin mempertegas pentingnya 

peran strategis dari manajemen kinerja di perusahaan-perusahaan. Kesuksesan 

dan daya saing perusahaan-perusahaan sangat ditunjang oleh kemampuan 

mereka untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan 

operasional serta kemampuan untuk bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan 

para pesaing. Hal ini memunculkan pertanyaan: sistem manajemen kinerja 

seperti apa yang efektif untuk meningkatkan daya saing perusahaan? 

PT. Kraft Foods Indonesia (KFI) merupakan anak perusahaan 

multinasional makanan terbesar kedua di dunia yang berkedudukan di Amerika 

Serikat dan mengelola kegiatan strategis dan operasional di Indonesia. Beberapa 

produk yang dikelola oleh KFI di Indonesia adalah Oreo, Ritz, Biskuat, Jacobs, 

Kejucake, Toblerone, dan Cadbury pada kategori Snack dan Confectionary, serta 

Kraft Keju Cheddar, Kraft Singles, Kraft Cheddar Mini, Kraft Quick Melt, dan Kraft 

Food Service pada kategori Keju. KFI mengelola 2 unit manufaktur biskuit di 

Cikarang dan Karawang, serta 1 unit manufaktur keju di Bandung.  

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan 

merupakan perusahaan yang berbasis manufaktur dimana pengelolaan 

operasional memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan 

terutama yang berkaitan dengan biaya dan mutu. Disamping pengelolaan 

operasional, pencapaian tujuan perusahaan juga berkaitan erat dengan 

pengelolaan strategi yang akan memberikan panduan bagi perusahaan untuk 

bergerak secara efektif. 
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Pengelolaan strategi merupakan suatu hal yang berbeda dengan 

pengelolaan operasional. Namun begitu keduanya memiliki tingkat kepentingan 

yang sama dan perlu diintegrasikan. Porter (1996) berpendapat bahwa 

efektivitas operasional dan strategi merupakan dua hal yang sangat penting 

untuk mencapai kinerja unggul yang mendukung pada keunggulan kompetitif, 

akan tetapi keduanya bekerja dengan cara-cara yang sangat berbeda. 

KFI memiliki strategi korporat yang telah diturunkan pada masing-masing 

divisi termasuk divisi operasi dimana unit manufaktur keju adalah salah satu 

bagiannya. Namun begitu unit manufaktur keju KFI belum memiliki sistem 

manajemen kinerja baku yang dapat mengintegrasikan pengelolaan strategi dan 

pengelolaan operasional secara efektif. Hal ini akan berpengaruh terhadap 

efektivitas penerapan strategi dan eksekusinya secara operasional yang sangat 

penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Permasalahan ini menjadi 

dasar dari pertanyaan: Pendekatan sistem manajemen kinerja apa yang sesuai 

bagi unit manufaktur keju KFI dalam merencanakan strategi dan mengeksekusi 

strategi pada tataran operasional? 

Strategi visioner yang tidak dikaitkan dengan keunggulan proses operasi 

dan tata kelola tidak akan dapat diterapkan. Sebaliknya, keunggulan operasional 

mungkin dapat menurunkan biaya, memperbaiki mutu, dan mengurangi jumlah 

proses dan waktu tunggu (lead time), tetapi tanpa visi dan panduan dari strategi, 

perusahaan tidak mungkin menikmati kesuksesan yang berkesinambungan 

hanya dengan perbaikan operasional semata. 

Pada umumnya perusahaan gagal menerapkan strategi atau mengelola 

operasi karena mereka tidak memiliki sistem manajemen yang mencakup semua 

hal untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan kedua proses vital ini. Oleh 

karena itu, diperlukan sebuah perangkat pengukuran kinerja perusahaan yang 

tepat khususnya untuk perusahaan manufaktur makanan, yaitu pengukuran 
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kinerja yang tidak hanya dilakukan berdasarkan ukuran pencapaian aspek 

keuangan, namun juga memperhatikan aspek-aspek non keuangan, yang 

sebenarnya berpengaruh terhadap aspek keuangan perusahaan dalam jangka 

waktu yang panjang. Perangkat pengukuran kinerja ini juga diharapkan untuk 

dapat menerjemahkan visi dan misi perusahaan. 

Balanced Scorecard adalah salah satu alat untuk mengukur kinerja 

perusahaan, yang sistematis dan terintegrasi, sehingga dimensi pengukuran 

dapat dilakukan secara lebih lengkap. Balanced Scorecard (BSC) mengukur 

kinerja dalam empat perspektif, yaitu: (1) perspektif keuangan; (2) perspektif 

pelanggan; (3) perspektif proses bisnis internal; (4) perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan (Kaplan dan Norton, 2000). 

Kerangka kerja BSC digagas pertama kali sebagai sistem penilaian 

kinerja (performance measurement systems) oleh Kaplan dan Norton pada tahun 

1992. Sejak saat itu, BSC telah berkembang pesat dalam hal aplikasinya di 

banyak perusahaan di seluruh dunia. Saat ini, kita berada pada BSC generasi 

ketiga, dimana BSC telah berkembang dari kerangka awal sebagai sistem 

penilaian kinerja menjadi sistem manajemen strategik (strategic management 

system). 

Kriteria-kriteria penilaian kinerja yang terdapat di dalam sistem 

manajemen kinerja harus mampu memandu keputusan-keputusan operasional 

untuk mencapai sasaran strategis. Agar efektif, maka kriteria penilaian kinerja ini 

harus luwes, mudah diterapkan, terukur waktu, didefinisikan secara baik pada 

seluruh tingkat manajemen, dan diturunkan dari sasaran-sasaran strategis 

perusahaan. 

Pertumbuhan industri makanan di Indonesia telah menunjukkan 

perkembangan yang pesat. Hasil penelitian lembaga survei Nielsen mencatat 

bahwa persentase pertumbuhan penjualan tertinggi untuk kategori Fast Moving 
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Consumer Goods (FMCG) pada tahun 2008 adalah produk-produk makanan 

yang tumbuh sebesar 28%. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap 

perekonomian nasional, perusahaan pelaku bisnis makanan dan juga 

kesejahteraan karyawan serta usaha-usaha lain yang berada pada sistem rantai 

pasokan dan rantai nilai industri makanan. 

Industri makanan sangat erat kaitannya dengan agribisnis karena pada 

hakikatnya produk makanan yang dihasilkan merupakan bagian dari agribisnis 

dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk pertanian. Oleh karena itu, 

industri makanan memegang peranan penting pada perekonomian Indonesia 

sebagai negara agraris dan dapat menjadi keunggulan kompetitif agribisnis 

Indonesia. Keju Cheddar sebagai produk turunan susu merupakan salah satu 

produk agribisnis yang terkenal di Indonesia dan telah dikenal sejak masa pra-

kemerdekaan Indonesia saat masih dijajah oleh Inggris. Keju Cheddar 

memberikan nilai tambah bagi produk susu sehingga dapat dikonsumsi dengan 

berbagai cara dan bentuk termasuk dijadikan sebagai bahan baku dalam 

memproduksi produk-produk makanan dalam beragam jenis. 

Konsumsi per kapita untuk produk susu di Indonesia adalah 11 kg per 

kapita per tahun, relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN 

lainnya. Sedangkan konsumsi per kapita untuk produk keju di Indonesia hanya 

0,5 kg per kapita per tahun. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengelola 

stabilitas ekonomi dan politik, pariwara intensif pada berbagai media, promosi di 

pasar, serta meningkatnya kesadaran konsumen terhadap manfaat kesehatan 

dari mengkonsumsi produk susu akan meningkatkan konsumsi susu dan produk 

susu keseluruhan di Indonesia sebesar 5% pada 2011 (USDA Foreign 

Agricultural Service, 2010). 

Pertumbuhan konsumsi keju global sangat erat kaitannya dengan 

meningkatnya pendapatan konsumen dan kecenderungan ke arah pola makan 
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bergaya barat, khususnya di negara-negara berkembang utama di Asia, Eropa 

Timur dan di negara-negara anggota baru Uni Eropa. Meskipun resesi ekonomi 

global telah berdampak kepada terbatasnya pertumbuhan pendapatan di banyak 

negara berkembang pada tahun 2009-2010, namun begitu konsumsi keju 

diperkirakan akan tetap meningkat hingga periode 2013-2014 (Berry, 2009). 

Saat ini Unit Manufaktur Keju KFI telah memiliki sistem penilaian kinerja 

yang mewakili persepektif mutu, biaya, delivery, safety, sustainability, dan 

morale. Namun begitu, perspektif ini cenderung mewakili kinerja operasional saja 

dan terdapat beberapa kesenjangan dengan peta strategi yang ditetapkan oleh 

induk koporat KFI di Indonesia. Salah satu kesenjangan yang paling mendasar 

adalah peta strategi tersebut mengalami proses penyelarasan hanya hingga 

tingkat Strategic Business Unit yang dipahami oleh tingkat manajemen senior, 

sedangkan pada tataran operasional seringkali sasaran yang ditetapkan tidak 

dirancang menggunakan teknik-teknik manajemen terpadu sehingga inisiatif-

inisiatif yang direncanakan tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan 

sasaran strategis. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem manajemen strategis 

yang mampu menjembatani sasaran strategis dengan sasaran operasional 

sehingga keberhasilan kinerja operasional akan berdampak langsung kepada 

pencapaian sasaran strategis perusahaan. 

Dalam penelitian ini digunakan suatu pendekatan Balanced Scorecard 

untuk merancang sistem manajemen kinerja yang dimulai dari penetapan 

sasaran strategis serta penerjemahannya ke dalam ukuran indikator kinerja divisi 

manufaktur keju KFI pada tingkat organisasi hingga individu yang bekerja pada 

tingkat front line management, kemudian mengidentifikasi inisiatif-inisiatif 

strategis yang perlu dieksekusi untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Dengan 

sistem manajemen kinerja ini, unit manufaktur keju KFI diharapkan dapat 

meningkatkan daya saingnya dalam kerangka manufacturing excellence. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan 

yang akan diteliti, yaitu : 

1. Sistem manajemen kinerja seperti apa yang sesuai bagi unit manufaktur 

keju KFI untuk merencanakan dan mengeksekusi strategi? 

2. Bagaimana kondisi unit manufaktur keju KFI dalam kerangka 

manufacturing excellence ? 

3. Apa saja sasaran strategis unit manufaktur keju KFI? 

4. Bagaimana unit manufaktur keju KFI menggambarkan strateginya? 

5. Apa saja indikator kinerja utama unit manufaktur keju KFI? 

6. Inisiatif strategis apa yang harus dilakukan unit manufaktur keju KFI untuk 

mencapai kinerja yang ditargetkan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Merancang sistem manajemen kinerja yang sesuai bagi unit manufaktur 

keju KFI dalam merencanakan dan mengeksekusi strategi. 

2. Menilai kondisi unit manufaktur keju KFI dalam kerangka manufacturing 

excellence. 

3. Menentukan sasaran strategis unit manufaktur keju KFI. 

4. Menggambarkan peta strategi unit manufaktur keju KFI. 

5. Menentukan indikator kinerja utama unit manufaktur keju KFI. 

6. Menentukan inisiatif strategis yang harus dilakukan unit manufaktur keju 

KFI untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Bagi penulis, penelitian ini merupakan perpaduan antara aplikasi teori 

dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di program 
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Magister Manajemen Agribisnis (MMA) IPB serta pengalaman manajerial praktis 

di unit manufaktur keju perusahaan agribisnis KFI dalam mengembangkan 

kemampuan analisis dan penyelesaian masalah. 

 Bagi KFI, penelitian ini merupakan bentuk pendekatan akademis 

manajemen strategik terhadap upaya manajemen untuk menerapkan sistem 

manajemen kinerja yang sesuai untuk merencanakan dan mengeksekusi strategi 

perusahaan agribisnis KFI unit manufaktur keju menggunakan Balanced 

Scorecard dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan untuk mencapai 

Manufacturing Excellence. 

1.5  Ruang Lingkup 

 Perusahaan agribisnis yang menjadi objek penelitian ini adalah Unit 

Manufaktur Keju PT. KFI. Pembahasan penelitian ini difokuskan pada analisis 

perumusan sasaran strategis dan selanjutnya diterjemahkan dengan ukuran-

ukuran indikator kinerja serta inisiatif-inisiatif strategis dalam upaya 

merencanakan strategi yang tepat dan mengeksekusi strategi secara efektif. 
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