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I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang   

Semakin meningkatnya persaingan dan kemajuan teknologi, 

menghadapkan perusahaan pada lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis. 

Persaingan industri yang semakin meningkat menuntut perusahaan agar dapat 

meningkatkan keunggulan kompetitif dalam menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi dan mampu melakukan perubahan-perubahan untuk mencapai 

tingkat efektivitas dan efesiensi dalam proses produksi dalam rangka merebut 

pangsa pasar dan memenangkan persaingan. 

Perusahaan perlu merumuskan sasaran-sasaran strategik dengan 

menetapkan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk 

menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, manajemen memerlukan 

gambaran secara akurat mengenai  lingkungan bisnis baru yang dihadapi sekarang 

dan di masa yang akan datang agar berhasil membawa perusahaan menuju 

lingkungan bisnis yang kompleks dalam rangka mewujudkan visi perusahaan. 

Sistem strategi manajemen diperlukan agar perusahaan dapat terus 

berlangsung dan berkembang. Manajemen strategi merupakan suatu proses yang 

digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan 

mengimplementasikan strategi dalam mewujudkan visi perusahaan. Sistem 

manajemen strategi ini dibuat untuk mengantisipasi lingkungan yang selalu 

berubah, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. 

Tahap analisis lingkungan menjadikan perusahaan dapat mengetahui 

kekuatan, kelemahan yang dimiliki perusahaan dan peluang maupun ancaman dari 

lingkungan eksternal. Analisis lingkungan menyediakan kerangka dasar bagi 
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manajer untuk memanfaatkan segala kesempatan yang ada dan merencanakan 

tanggapan yang tepat sesuai dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Serta 

membantu manajer dalam usaha melindungi perusahaan dari ancaman atau untuk 

mengembangkan suatu strategi yang merubah suatu ancaman menjadi bermanfaat 

bagi perusahaan. Tahap analisis lingkungan ini meliputi pengenalan masalah serta 

peluang dan menilai informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan 

pemikiran logis untuk menilai informasi tersebut. 

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang pelayanan masyarakat. Masalah penyediaan air dan pendistribusian air bersih 

di Kota Bogor merupakan tugas dan tanggung jawab PDAM Tirta Pakuan Kota 

Bogor, sampai dengan tahun 2008 cakupan pelayanan sebesar 76%. Daerah 

pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor meliputi wilayah Kota Bogor melalui 

sistem gravitasi. Secara umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah 

menjalankan tugasnya sebagai perusahaan jasa layanan publik, hal ini terbukti 

bahwa PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor merupakan salah satu PDAM yang 

meraih predikat terbaik di Indonesia. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam memberikan kepuasan terhadap 

pelanggan tidak hanya disebabkan oleh salah satu bagian saja, akan tetapi 

keberhasilan suatu perusahaan juga berkaitan erat dengan strategi perusahaan 

dalam mengembangakan usahanya, sistem kerja sama yang baik dan valid antara 

bagian dalam satu perusahaan, melalui rancangan serta implementasi sistem 

penyampaian nilai yang unggul. Selain dari pada itu perusahaan perlu 

menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi terciptanya hubungan yang harmonis, 
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sehingga diharapkan setiap bagian dapat berperan aktif dalam meningkatkan 

kualitas layanan. 

Pendekatan yang akan digunakan sebagai kajian masukan pada pihak 

perusahaan adalah Balanced Scorecard. Pendekatan ini merupakan upaya untuk 

menterjemahkan strategi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, ke dalam tindakan 

yang didasarkan pada keempat perspektif dalam metode Balanced Scorecard 

yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal 

serta perspektif belajar dan bertumbuh. 

Perancangan Balanced Scorecard memberikan suatu struktur untuk 

pembuatan keputusan, yaitu berupa praktek dan langkah-langkah yang harus 

diikuti. Kegunaan dari rancangan Balanced Scorecard 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 Balanced Scorecard 

memerlukan kajian dari pihak manajemen terhadap analisis eksternal dan internal 

organisasi yang bersifat dinamis. 

Balanced Scorecard tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur kinerja, 

tapi telah berkembang menjadi alat untuk merumuskan sistem strategi 

manajemen. Dengan demikian perusahaan mencoba menggunakan pengukuran 

Balanced Scorecard sebagai suatu sistem pengukuran kinerja manajemen, karena 

dalam Balanced Scorecard juga membahas dari tiap perspektif keaungan, 

pelanggan bisnis internal dan pertumbuhan pembelajaan. Metode tersebut 

diturunkan dari visi dan strategi serta dapat merefleksikan aspek-aspek terpenting 

dalam suatu bisnis. 
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Dalam menghadapi masa depan yang dinamis tersebut, maka PDAM 

Tirta Pakuan Kota Bogor yang memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat, 

harus mempunyai asumsi tentang masa depan (strategic foresight) sehingga dapat 

memberi pelayanan yang profesional dan berkualitas (excellent service), yakni 

bersifat mengarahkan, kepada masyarakat sebagai pelanggan pelayanan publik. 

Hal ini merupakan tantangan bagi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor untuk 

memberikan pelayanan yang berorientasi hasil, yakni lebih mendekatkan diri 

kepada masyarakat yang dilayani dan mengurangi berbagai prosedur yang rumit 

sebagai bagian dari budaya birokrasi yang masih bersifat tradisional. Dalam hal 

ini PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dituntut untuk lebih mampu merespon hasil-

hasil pelayanan tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pemberian 

pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, alternatif 

solusi yang dapat diterapkan adalah manajemen strategik berbasis Balanced 

Scorecard. Untuk mewujudkan manajemen strategik berbasis Balanced Scorecard 

tersebut maka PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor membutuhkan perancangan 

Balanced Scorecard untuk menjadi acuan pada kajian berikutnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana menyusun dan merancang alat untuk mengukur kinerja PDAM 

Tirta Pakuan Kota Bogor dengan pendekatan Balanced Scorecard? 

2. Bagaimana mengukur kinerja PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dengan 

pendekatan Balanced Scorecard? 
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3. Apa yang harus dilakukan oleh pihak PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor 

berdasarkan hasil Balanced Scorecard? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan sasaran strategik, Key Performance Indocators, inisiatif strategik  

dalam menyusun dan merancang Balanced Scorecard . 

2. Mengukur kinerja dengan menggunakan Balanced Scorecard. 

3. Merekomendasikan kebijakan yang harus dilakukan pihak PDAM Tirta 

Pakuan Kota Bogor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Peneliti memperoleh pengetahuan ilmiah dan pengalaman praktis tentang 

perancangan Balanced Scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja pada 

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. 

2. Mengetahui kondisi perusahaan saat ini yang ditinjau dari perspektif 

keuangan, pelanggan, bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. 

3. Memberikan masukan kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor untuk 

mengatasi faktor-faktor penghambat serta mengoptimalkan faktor-faktor 

pendorong kinerja perusahaan. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Melakukan perancangan dan pengukuran kinerja dengan metode 

Balanced Scorecard dalam level perusahaan. Rancangan Balanced Scorecard 

dibuat mulai dari penerjemahan sasaran strategik perusahaan, dan selanjutnya 

penyusunan Balanced Scorecard dengan penentuan Key Performance Indikator 

(KPI) perusahaan ke dalam empat perspektif yaitu, keuangan, pelanggan, bisnis 

internal serta pembelajaran dan pertumbuhan serta peta strategi. Selanjutnya 

merekomendasikan penggunaan Balanced Scorecard untuk PDAM Tirta Pakuan 

Kota Bogor serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong 

keberhasilan perusahaan. 
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