
 

I  PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena globalisasi dan perdagangan bebas telah terjadi di dunia sejak tahun 

1990an yang ditandai dengan terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade 

Organization/WTO), adanya perjanjian perdagangan bebas antarnegara dalam satu 

kawasan seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American Free 

Trade Agreement/NAFTA) di kawasan Amerika Utara, Uni Eropa (European Union) di 

kawasan Uni Eropa, Perjanjian Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade 

Agreement/AFTA) di kawasan negara-negara Asia Tenggara dan Kerjasama Ekonomi 

Asia Pacifif (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC) kerjasama ekonomi antar 

negara-negara di kawasan Asia dan negara-negara yang berbatasan dengan lautan Pacific.  

Disusul kemudian mulai tanggal 1 Januari 2010 dilaksanakan Perjanjian Perdagangan 

Bebas Asean-China (Asean-China Free Trade Agreement/ACFTA). 

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, persaingan 

antarnegara menjadi semakin meningkat, baik persaingan untuk menguasai sumberdaya 

maupun untuk merebut pasar baru atau mempertahankan pasar yang ada. Bahkan 

menurut Daryanto (2007) persaingan antarnegara ini telah masuk ke arena global game. 

Bagi Indonesia termasuk dunia usahanya  tentu wajib melakukan berbagai upaya guna 

lebih meningkatkan daya saing di percaturan domestik, regional maupun global. 

Berdasarkan hasil survei World Economic Forum, indeks daya saing global Indonesia 

masih berada dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand sebagaimana dapat dilihat pada 

Global Competitiveness Index pada Tabel 1.  

Tabel 1  Global Competitiveness Index Negara-negara Asia Tenggara 

Tahun 
Negara 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Singapura                7 7               5 
Malaysia 21 21 21 
Thailand 28 28 34 
Indonesia 51 54 55 
Filipina 71 67 71 

Sumber: WEF Report, 2007-2008, 2008-2009 



 

 Indonesia pada dasarnya merupakan negara kaya dengan sumber daya alam. 

Kekayaan tersebut jika dikelola dengan baik, dan disertai pembenahan peraturan secara 

terstruktur bukan tidak mungkin menjadikan Indonesia sebagai negara yang 

perekonomiannya patut diperhitungkan serta memiliki daya saing yang luar biasa. Salah 

satu kunci untuk meningkatkan daya saing adalah peningkatan produktivitas (Daryanto, 

2007). 

Peningkatan produktivitas di lingkungan usaha, diharapkan dapat dilakukan oleh 

perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta. Bagi perusahaan milik pemerintah 

yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada tahun 2007 berjumlah 139 dengan 

seluruh kekayaannya sebesar Rp 1.736,85 triliun dan memiliki jaringan usaha diseluruh 

wilayah Indonesia dapat memainkan peran penting sebagai penggerak ekonomi melalui 

peningkatan kemampuan kinerja produksi barang dan jasa. Terdapat 22 BUMN 

menguasai lebih dari 90 persen aset dan ekuitas, hampir 90 persen penjualan, serta 

hampir 80 persen laba bersih (Supardi, 2007). Sebaliknya, terdapat 20 perusahaan BUMN 

yang masih merugi. Hal ini mengindikasikan adanya kinerja yang belum optimal pada 

sebagian BUMN. Oleh karena itu, masalah peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan 

Indonesia, terutama BUMN harus menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan 

strategi perusahaan agar Indonesia dapat memiliki daya saing lebih unggul di dalam 

kompetisi nasional, regional maupun global. Untuk mengetahui tingkat kinerja 

perusahaan diperlukan pengukuran kinerja. 

Pengukuran tingkat kinerja perusahaan umumnya dan BUMN khususnya, selama 

ini lebih ditekankan berdasarkan faktor hasil akhir terutama hasil finansial dan 

operasional. Sedangkan dalam era persaingan bebas sekarang ini, diperlukan alat ukur 

atau metode pengukuran kinerja perusahaan yang bukan hanya berdasarkan hasil akhir 

namun juga harus meliputi prosesnya sehingga pengukurannya menjadi lebih 

komprehensif. Dalam hal ini, sejak tahun 1980an sudah banyak perusahaan di dunia 

mulai memfokuskan perhatian mereka terhadap alat manajemen strategik terintegrasi 

yang menghubungkan antara pengukuran kinerja dengan manajemen organisasional. 

Pengukuran kinerja tersebut melibatkan aspek-aspek finansial dan non finansial. Adapun 

beberapa alat pengukuran kinerja tersebut antara lain Manajemen Kualitas Terpadu (Total 

Quality Management/TQM), Enam Sigma (Six Sigma), dan Kartu Keseimbangan 



 

(Balanced Scorecards/BSCs). Walaupun demikian, dalam pelaksanaanya kecenderungan 

untuk memberi bobot kepentingan pada bidang finansial masih besar. Bahkan seperti 

dinyatakan oleh Human Capital (2006) pada metode baru seperti BSCs pun, di Indonesia 

implementasinya masih cenderung berlaku hanya menitikberatkan kepada perspektif 

finansialnya saja.  

Pada tahun 1980an, kondisi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam situasi 

yang kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan dan produk-produk negara lain yang 

beroperasi di Amerika, terutama dari negara Jepang. Untuk mengatasi hal ini, kemudian 

Presiden Ronald Reagan meminta Mr. Malcolm Balridge, Menteri Perdagangannya untuk 

melakukan upaya guna mendukung peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan-

perusahaan Amerika. Kemudian Mr. Balridge menciptakan suatu metode pengukuran 

kinerja perusahaan yang komprehensif yang bertujuan agar perusahaan memiliki kinerja 

unggul yang selanjutnya  metode ini dinamakan Malcolm Baldridge Criteria for 

Performance Excellence (MBCfPE) atau Kriteria Baldrige . Agar bisa diterapkan secara 

luas dan mengikat, metode ini ditetapkan dengan  undang-undang Malcolm Baldrige 

National Quality Improvement Act of 1987 : Public Law 100 -10.  

Metode Kriteria Baldrige ini didesain untuk membantu organisasi perusahaan 

meningkatkan daya saing melalui pengukuran kinerja yang didorong untuk mencapai 

nilai hasil pengukuran yang selalu meningkat dari waktu ke waktu guna peningkatan 

kinerja dan kapabilitas organisasi secara umum dan bermanfaat bagi konsumen. 

Kemudian pada akhir proses asesmen penilaian tersebut, bagi perusahaan yang 

mendaftarkan diri dapat berkompetisi untuk mencoba meraih penghargaan, yang di 

Amerika penghargaan ini diberikan setiap tahun dalam ajang Malcolm Baldrige National 

Quality Award (MBNQA) dan bahkan  bagi perusahaan yang mendapatkan nilai tertinggi, 

penghargaanya diberikan oleh Presiden Amerika Serikat. Metode ini dievaluasi dan 

ditingkatkan kualitasnya setiap tahun yang dilakukan berdasarkan kebijaksanaan bersama 

para penilai, pemenang penghargaan, dan praktisi lain (Ford dan Evans, 2000). 

Bagi perusahaan atau organisasi yang sebelumnya sudah menggunakan metode-

metode pengukuran kinerja lainnya seperti metode BSC, TQM, Enam Sigma, dapat 

dilakukan pengukuran kinerjanya secara komprehensif dengan menggunakan metode 

Kriteria Baldrige ini. Bahkan Juran yang telah menyatakan bahwa TQM terdiri dari 



 

“tindakan yang diperlukan untuk mencapai mutu kelas dunia,” menjelaskan bahwa 

Kriteria Baldrige adalah daftar yang paling lengkap dari tindakan tersebut (Stoner dan 

Gilbert Jr., 1995).  

Pengukuran kinerja perusahaan dengan Kriteria Baldrige ini dilakukan terhadap 

tujuh kategori kriteria yakni: (1) Kepemimpinan, (2) Perencanaan Strategik, (3) Fokus 

kepada Pelanggan dan Pasar, (4) Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan, (5) 

Fokus kepada Tenaga Kerja, (6) Manajemen Proses, dan (7) Hasil-hasil dengan 

menggunakan sistem nilai (score) dengan nilai total dari semua kategori kriteria tersebut 

maksimum adalah 1.000. Kategori 1 sampai dengan 6 mencerminkan proses dengan nilai 

550 sedangkan kategori 7 adalah hasil-hasil bisnis dengan nilai 450. Hasil pengukuran 

kinerja tersebut akan menunjukkan seberapa tinggi nilai kualitas kinerja dan pada 

predikat kinerja mana perusahaan tersebut berada, yang secara berkelanjutan akan terus 

meningkat pada penilaian kinerja periode-periode berikutnya. Predikat dan nilai kinerja 

yang diharapakan terus meningkat tersebut mulai dari (1) Pengembangan Awal (Early 

Development): 0-275, (2) Hasil Awal (Early Result): 276-375, (3) Perbaikan Awal (Early 

Improvement): 376-475, (4) Kinerja Baik (Good Performance): 476-575, (5) Pemimpin 

Industri Baru (Emerging Industry Leader): 576-675, (6) Pemimpin Industri (Industry 

Leader): 676-775, (7) Pemimpin Patokan (Benchmark Leader): 776-875, sampai (8) 

Pemimpin Dunia (World Leader): 876-1000.  

Pedoman tentang Kepemimpinan yang diinginkan dalam metode ini adalah 

kepemimpinan yang visioner (Visionary Leadership), yakni yang memiliki visi yang 

memiliki orientasi ke masa depan, mampu sebagai motor penggerak organisasi, mampu 

sebagai motivator dan memberi inspirasi bagi para pengikutnya, memiliki moral dan 

etika, memastikan terciptanya strategi, sistem, metode dan sinergi untuk mencapai kinerja 

yang unggul, serta bertanggung jawab kepada lembaga pengawas dan masyarakat, 

mampu membangun komitmen jangka panjang dengan para pemangku kepentingan kunci 

(key stakeholders): pelanggan, karyawan, pemasok, mitra kerja, pemegang saham, 

masyarakat dan lingkungan. Dalam proses kepemimpinannya harus secara bersama-sama 

dengan pekerja melakukan proses upaya mencapai perbaikan kinerja perusahaan yang 

berkelanjutan dan semakin meningkat sehingga mencapai kinerja unggul (excellence). 

Dengan demikian metode Kriteria Baldrige ini mengetengahkan strategi “Perbaikan 



 

Berkelanjutan yang melibatkan peran Pemimpin dan Pekerja untuk mencapai Kinerja 

Unggul” (Continuous Improvement, Leaders and Employees involvement to achieve 

Performance Excellence). Dengan gaya kepemimpinan yang tepat, proses perubahan 

yang terjadi di dalam perusahaan diharapkan dapat memberikan pertambahan nilai (value 

creation). Berbagai ciri kepemimpinan menurut pedoman metode Kriteria Baldrige 

tersebut di atas, mencerminkan perilaku sebagaimana yang terdapat di dalam teori gaya 

kepemimpinan transformasional. Boerner, et al. (2007) menyebutkan bahwa hasil meta-

analisis menunjukkan terdapat hubungan positif antara kepemimpinan transformasional 

dengan kinerja perusahaan.  

Karena keberhasilan penggunaan metode ini dapat meningkatkan daya saing 

perusahaan-perusahaan Amerika, maka kemudian terdapat kurang lebih 80 negara-negara 

lain di dunia yang menerapkan pengukuran kinerja berdasarkan Kriteria Baldrige ini, 

termasuk negara-negara di Asia Tenggara seperti Philippines, Thailand, Singapura, 

Malaysia dan Indonesia, sehingga dapat dikatakan metode Kriteria Baldrige ini memiliki 

standar internasional. 

Di Indonesia sendiri, pada pertengahan tahun 2004 sekitar 50 BUMN telah 

memberikan komitmen di hadapan Menteri Negara BUMN bahwa sepakat untuk 

menggunakan Kriteria Baldrige sebagai metode untuk penilaian kinerja guna lebih 

meningkatkan kualitas kinerja dan kemampuan daya saing BUMN. Kemudian sejak 

tahun 2005,  komitmen ini diwujudkan oleh belasan BUMN baik yang bergerak di sektor 

industri manufaktur, agribisnis, maupun jasa dengan melaksanakan pengukuran kinerja 

perusahaan dengan metode Kriteria Baldrige dengan cara penilaian internal oleh 

perusahaan sendiri dan kemudian dilakukan penilaian eksternal oleh Yayasan 

Penghargaan Mutu Indonesia (Indonesia Quality Award Foundation/IQAF) dan hasil 

penilaian ini diputuskan oleh Dewan Juri untuk ditetapkan hasil skor dan predikatnya dan 

kemudian dilakukan pemberian penghargaan Indonesia Quality Award (IQA) setiap 

tahun.  

Metode Kriteria Baldrige dan  pedomannya  tersebut disusun berdasarkan  

pengalaman nilai-nilai dan praktek terbaik perusahaan-perusahaan terkemuka di Amerika 

Serikat.  Negara-negara lain yang melaksanakan pengukuran kinerja dengan metode ini 

terdapat sebagian yang melaksanakan metode ini sesuai atau sama dengan aslinya dan 



 

terdapat sebagian negara melaksanakannya dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan 

karakteristik kultur negaranya masing-masing. Oleh karena itu, apabila penerapan metode 

ini di Indonesia akan diterapkan secara luas, maka metode Kriteria Baldrige sebaiknya 

perlu dilakukan penyesuaian pengukuran kinerja dengan kondisi di Indonesia tanpa 

mengurangi standar pengukuran internasionalnya.  

1.2 Perumusan Masalah 

Pada tahun 2007 terdapat 19 BUMN yang telah mengukur kinerjanya berdasarkan 

Kriteria Baldrige dan kemudian dilakukan penilaian eksternal oleh Yayasan Indonesian 

Quality Award dan kepada BUMN-BUMN tersebut kemudian diberikan penghargaan 

Indonesia Quality Award (IQA). Dari ke-19 BUMN peserta tersebut, terdapat 6 

perusahaan dinyatakan memiliki nilai kinerja pada predikat peringkat Kinerja Baik (Good 

Performance) dan 13 peserta lagi masih di bawah Kinerja Baik (Below Good 

Performance) yang terdiri dari predikat peringkat Pengembangan Awal (Early 

Development), Hasil Awal (Early Result) dan Perbaikan Awal (Early Improvement). 

BUMN-BUMN tersebut yang semula mengukur kinerjanya lebih 

mengetengahkan faktor hasil finansial dan operasionalnya saja, tentu harus melakukan 

perubahan karena kemudian seluruh kinerja perusahaan baik untuk faktor proses maupun 

faktor hasil diukur secara lebih komprehensif dengan menggunakan metode Kriteria 

Baldrige tersebut. Perubahan tersebut dilakukan berkelanjutan dari waktu ke waktu mulai 

tahun 2005 ke tahun-tahun berikutnya karena perusahaan berupaya untuk terus menerus 

meningkatkan hasil nilai kinerjanya agar bisa masuk predikat peringkat kinerja yang 

lebih tinggi. Untuk suksesnya suatu perubahan dimaksud, diperlukan kepemimpinan yang 

tepat dan sesuai dengan situasi.  

Metode Kriteria Baldrige ini merupakan suatu  sistem perspektif sebagai pedoman 

strategi cara pengelolaan perusahaan  melalui proses-proses kunci guna menuju kinerja 

yang unggul, yang mengetengahkan keselarasan sistem yang terintegrasi dari ketujuh 

kategori kriteria tersebut dan adanya saling keterkaitan antar kategori kriteria dengan 

kepemimpinan sebagai motor penggeraknya. Besarnya peran kepemimpinan ini 

ditunjukkan dengan memberi bobot nilai pada kategori Kepemimpinan dengan 

maksimum nilai 120 atau yang paling tinggi diantara 6 kategori proses. Collier, et al. 

(2002) mengungkapkan bahwa teori umum dibalik Kriteria Baldrige adalah 



 

“kepemimpinan merupakan kekuatan pendorong bagi sistem di perusahaan yang 

menciptakan hasil”. Metode ini memberikan pedoman bahwa untuk melakukan proses 

pengukuran kinerja tersebut, penilaian dilakukan terhadap komponen-komponen yang 

menjadi perhatian (area to address) untuk mengukur pelaksanaan kinerja organisasi pada 

ketujuh kategori kriteria dimaksud, yaitu lima pada kategori Kepemimpinan dan 

duapuluh tujuh pada enam  kategori kriteria lainnya.   

Metode Kriteria Baldrige yang merupakan model pengukuran kinerja yang 

berasal dari Amerika Serikat dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan 

kondisi negara masing-masing. Beberapa negara seperti Meksiko, Uni Eropa, dan 

Malaysia juga melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam metode Kriteria Baldrige 

dengan karakteristik negara masing-masing. Oleh karenanya, apabila metode itu akan 

diterapkan di Indonesia secara luas perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.  

Dengan berdasarkan bahwa pedoman tentang pengukuran kinerja dengan metode 

Kriteria Baldrige ini masing-masing komponen kategori kriteria saling memiliki 

keterkaitan dengan kepemimpinan sebagai penghela dan pendorong, kemudian pedoman 

tentang kepemimpinan pada metode ini adalah Kepemimpinan Visoner (Visionary 

Leadership) adalah sejalan dengan teori tentang kepemimpinan transformasional, maka 

terhadap BUMN yang telah melaksanakan pengukuran kinerjanya berdasarkan metode 

Kriteria Baldrige  dan peserta IQA 2007 yang terdiri dari 2 kelompok yang berpredikat 

Kinerja Baik dan Dibawah Kinerja Baik perlu dilakukan penelitian tentang : 

- Hubungan  antara subsubkategori kriteria (1)Kepemimpinan dengan 

subsubkategori kriteria 2 hingga subsubkategori kriteria 7 Kriteria Baldrige.  

- Perilaku kepemimpinan di BUMN tersebut apakah memiliki gaya kepemimpinan 

transformasional.  

- Variabel-variabel yang memiliki kontribusi unik tertinggi sebagai ciri pembeda 

pada kelompok BUMN yang berpredikat Kinerja Baik dan Di bawah Kinerja Baik 

pada subsubkategori Kepemimpinan dan pada atribut Kepemimpinan 

Transformasional dalam hubungannya dengan subsubkategori kriteria 2 sampai 

dengan 7 tersebut.  Variabel yang memiliki kontribusi unik tertinggi sebagai ciri 

pembeda dua kelompok BUMN ini diperoleh dari “koefisien diskriminan baku” 

(standardized discriminant coefficient). Menurut Hair, et al. (2006), koefisien 



 

diskriminan baku adalah pendekatan untuk mengintepretasikan hasil analisis. Jika 

tanda matematika koefisien diskriminan diabaikan, maka nilai koefisien 

merupakan kontribusi relatif masing-masing variabel bebas terhadap fungsi. 

Variabel independen dengan koefisien yang lebih besar dapat dijelaskan bahwa 

variabel tersebut lebih besar kontribusinya dalam mendiskrimasi kelompok. 

- Perlunya model pengukuran kinerja yang komprehensif berdasarkan Kriteria 

Baldrige yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Indonesia.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah hubungan antara kategori (1) Kepemimpinan dalam metode 

Kriteria Baldrige dengan kategori dua sampai dengan kategori tujuh: (2) 

Perencanaan Strategik, (3) Fokus pada Pelanggan dan Pasar, (4) Pengukuran, 

Analisis dan Manajemen Pengetahuan, (5) Fokus pada Tenaga Kerja, (6) 

Manajemen Proses, dan (7) Hasil pada perusahaan BUMN? 

b. Bagaimanakah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh BUMN yang telah 

menerapkan Kriteria Baldrige, yakni apakah memiliki gaya kepemimpinan 

transformasional? 

c. Apa saja variabel-variabel yang memiliki kontribusi unik tertinggi sebagai ciri 

pembeda antara kelompok BUMN Kinerja Baik dengan yang Di bawah Kinerja 

Baik pada subsub kategori Kepemimpinan dalam hubungannya dengan 

subsubkategori kriteria 2 sampai dengan 7 Kriteria Baldrige? 

d. Apa saja variabel-variabel yang memiliki kontribusi unik tertinggi sebagai ciri 

pembeda antara kelompok BUMN Kinerja Baik dengan yang Di bawah Kinerja 

Baik pada atribut Kepemimpinan Transformasional dalam hubungannya dengan 

subsubkategori 2 sampai dengan 7 Kriteria Baldrige? 

e. Bagaimanakah atau seperti apakah model konseptual pengukuran kualitas kinerja 

organisasi dengan tetap mengacu pada metode Kriteria Baldrige, yang disesuaikan 

dengan kondisi karkteristik Indonesia?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Dengan berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, maka 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 



 

1.3.1 Tentang Kepemimpinan 

a. Menganalisis hubungan subsubkategori dalam kategori (1)Kepemimpinan 

terhadap subsubkategori dalam kategori (2)Perencanaan Strategik, (3) Fokus pada 

Pelanggan dan Pasar, (4)Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan, 

(5)Fokus pada Tenaga Kerja, Manajemen Proses, dan(6) Hasil pada perusahaan 

BUMN. 

b. Mendiskripsikan gaya kepemimpinan pada perusahaan BUMN apakah    memiliki 

gaya kepemimpinan transformasional. 

c. Menganalisis variabel-variabel yang memiliki kontribusi unik tertinggi sebagai 

ciri pembeda antara kelompok BUMN Kinerja Baik dengan yang Dibawah 

Kinerja Baik pada  subsubkategori Kepemimpinan dalam hubungannya dengan 

subsubkategori 2 sampai dengan subsubkategori 7 Kriteria Baldrige.  

d. Menganalisis variabel-variabel yang memiliki kontribusi unik tertinggi sebagai 

ciri pembeda antara kelompok BUMN Kinerja Baik dengan yang Dibawah 

Kinerja Baik pada subsub kategori Kepemimpinan dalam hubungannya dengan 

subsubkategori 2 sampai dengan 7 Kriteria Baldrige? 

 

1.3.2  Manajemen kinerja 

Merekayasa  suatu  model  pengukuran  kinerja   perusahaan    berdasarkan  

metode Kriteria Baldrige yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. 
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