
1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Krisis keuangan yang terjadi di negara Eropa dan Amerika Serikat 

berdampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian global. Salah satu efek 

dari krisis tersebut adalah melemahnya harga batubara di pasar internasional. 

Kondisi lingkungan eksternal yang dinamis tersebut berakibat terhadap tingginya 

persaingan bisnis di industri jasa transportasi batubara, oleh karena itu perusahaan 

berlomba-lomba untuk menjaga stabilitas dan terus melakukan pengembangan 

usahanya agar perusahaan unggul dalam persaingan sehingga perusahaan bisa 

tetap tumbuh berkesinambungan. 

PT Trans Power Marine, Tbk (TPM) merupakan salah satu industri jasa 

pengangkutan batubara di laut yang ada di Indonesia. Penyedia jasa tersebut 

mencakup pengangkutan batubara untuk area nasional dan regional dengan 

menggunakan tongkang (barge) dari pelabuhan muat (stockpile) ke kapal besar 

(mother vessel) dengan proses bongkar menggunakan floating crane. Pengukuran 

pencapaian kinerja perusahaan PT TPM sekarang ini berdasarkan pada pencapaian 

aspek keuangan, yaitu jika pendapatan perusahaan meningkat artinya kinerja 

perusahaan tercapai dalam kondisi baik, dan sebaliknya. Kemudian dalam hal 

tujuan dan strategi PT TPM yang akan dicapai kedepan dituangkan dalam visi, 

misi dan strategi usaha perusahaan.  

Luis dan Biromo (2007) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan 

kegiatan yang telah terjadi di masa lalu dan tidak menerjemahkan strategi di masa 

depan. Pendapat ahli tersebut jika dikaitkan dengan sistem penilaian pencapaian 

kinerja perusahaan sekarang ini untuk menjadikan PT TPM unggul dalam 

persaingan dan menjadi perusahaan yang berkelas dunia, PT TPM dituntut untuk 

menyempurnakan penilaian pencapaian kinerja perusahaan sekarang ini menjadi 

lebih komprehensif, yaitu tidak hanya berdasarkan aspek keuangan saja, tetapi 

harus melibatkan berbagai aspek manajemen lain, baik dari internal maupun 

eksternal. Aspek internal bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik 

kepentingan antar aspek manajemen yang ada di internal organisasi perusahaan 

seperti divisi keuangan, marketing, teknikal, operasion dan HRD, sedangkan 

eksternal adalah untuk mengetahui keinginan pelanggan, kemudian dalam hal 

strategi perusahaan sekarang ini, untuk bisa lebih dipahami oleh semua level 

organisasi akibat adanya kekhawatiran manajemen tentang pemahaman strategi 

perusahaan tidak sampai pada semua level organisasi, maka visi, misi dan tujuan 

strategi perusahaan yang ada sekarang ini harus diterjemahkan    menjadi sebuah 

strategi aksi yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh semua level anggota 

organisasi PT TPM.  

Kaplan dan Norton pada Tahun 1992 memperkenalkan sebuah metode 

untuk menyempurnakan pengukuran kinerja perusahaan dan menerjemahkan 

strategi perusahaan menjadi sebuah strategi aksi yang mudah dipahami oleh 

semua level organisasi melalui riset yang sudah dilakukan dengan 

memperkenalkan metode balance Scorecard atau disingkat dengan BSC. 

Keterkaitan dengan penelitian ini, PT TPM bermaksud untuk menyempurnakan 

sistem pencapaian kinerja perusahaan dan menerjemahkan visi, misi dan strategi 
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sekarang ini dengan menerapkan metode balance scorecard. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mempertahankan stabilitas 

perusahaan, sehingga perusahaan sekarang dan kedepan akan selalu unggul dalam 

persaingan dan menjadi perusahaan profesional yang berkelas dunia (world class 

company) di industri jasa pengangkutan batubara di laut. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang dari penjelasan diatas, maka di rumuskan 

beberapa tantangan yang ada di PT Trans Power Marine, Tbk, sebagai berikut: 

1. Bagaimana visi dan misi perusahaan bisa diterjemahkan kedalam kerangka 

kerja strategi yang mudah dipahami. 

2. Bagaimana merencanakan (design) pengukuran kinerja pencapaian strategi 

secara komprehensif. 

3. Bagaimana menerapkan tolok ukur baru yang sudah dikembangkan.  

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan beberapa rumusan tantangan yang telah disebutkan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Menjabarkan visi, misi dan strategi usaha menjadi sasaran strategi perusahaan 

yang mudah dipahami yang terbagi dalam keempat perspektif balance 

scorecard.  

2. Mengidentifikasi tolok ukur dan penetapan key performance indicator untuk 

keempat perspektif balance scorecard. 

3. Menetapkan faktor utama dalam implementasi balance scorecard di 

perusahaan agar berjalan secara efektif. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak 

dibawah ini: 

1. Perusahaan, diharapkan bisa memberikan masukan dan sebagai bahan 

pertimbangan ketika mengambil kebijakan perusahaan dalam memenangkan 

persaingan dan mencapai impian perusahaan dimasa mendatang. 

2. Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman praktis dalam 

memetakan dan merencanakan penggunaan metode balance scorecard dalam 

perusahaan. 

3. Untuk peneliti lain dan dunia pendidikan, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam rangka mengembangkan dan memajukan dunia pendidikan 

di Indonesia, khususnya tentang penerapan metode balance scorecard di 

industri jasa pengangkutan batubara. 



 

3 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Lingkup dalam penelitian ini adalah sebatas perencanaan dalam 

melakukan pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode balance 

scorecard melalui studi kasus di perusahaan jasa pengangkutan batubara melalui 

laut. Proses penelitiannya dimulai dengan menjabarkan visi dan misi perusahaan 

yang dikelompokan dalam keempat perspektif balance scorecard, identifikasi 

ukuran indikator lag dan lead, penentuan incharge unit dari setiap indikator, 

pembobotan setiap indikator yang dianalisis dengan metode paired comparison, 

dan membuat bagan penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan analisis 

scoring system dan traffic light system untuk memonitor pencapaian kinerja dari 

setiap KPI. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  
 

 

Manajeman Kinerja 

 

Kinerja merupakan karya pelaksanaan pekerjaan tertentu dalam periode 

tertentu oleh suatu organisasi dan karyawan organisasi yang berkaitan 

(Mangkuprawira dan Vitayala 2007). Pengukuran kinerja atas aktifitas adalah 

menaksir seberapa baik aktifitas dan proses yang dilakukan sebagai landasan bagi 

usaha manajemen untuk memperbaiki profitabilitas (Hansen dan Mowen 2004). 

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka pengukuran kinerja perusahaan dalam 

periode tertentu sangat diperlukan untuk mengetahui capaian dan prestasi yang 

sudah dicapai perusahaan pada waktu yang lalu dan sebagai dasar perencanaan 

strategi kedepan. Selama ini pengukuran kinerja perusahaan hanya terfokus pada 

aspek keuangan saja, yaitu pada sisi lingkungan internal perusahaan sedangkan di 

lingkungan eksternal perusahaan tidak di perhatikan atau disebut dengan konsep 

tradisional. Hanafi (2004) mengemukakan bahwa ukuran rasio-rasio keuangan 

yang biasa digunakan, meliputi: 

 Rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek bila jatuh tempo. 

 Rasio utang (leverage), yaitu rasio yang mengukur hingga sejauh mana 

perusahaan dibiayai oleh hutang. 

 Rasio aktifitas, yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif manajemen yang 

ditujukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi perusahaan. 

 Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan profitabilitas dan mempertahankan posisi ekonominya di dalam 

pertumbuhan ekonomi dan industri. 

 Rasio pasar, yaitu rasio yang mengukur kemampuan dan prestasi pasar relatif 

terhadap nilai buku, pendapatan, atau deviden. 

Rasio-rasio keuangan diatas menurut Kaplan dan Norton (2000) bahwa 

ukuran keuangan tidak cukup untuk menuntun dan mengevaluasi perjalanan 

perusahaan melalui lingkungan yang kompetitif serta menujukan beberapa 

kelemahan pengukuran kinerja yang menitik beratkan pada model akuntansi 

keuangan tradisional, yaitu: 
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