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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sektor pertambangan dewasa ini masih menjadi salah satu sektor utama 
yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia serta diminati oleh penanam 
modal (investor) pribumi dan asing. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) menunjukkan bahwa sektor pertambangan menduduki peringkat pertama 
dalam realisasi penanaman modal pada triwulan 1 Tahun 2015. Realisasi 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di 
sektor pertambangan menyumbangkan 15 triliun rupiah atau 12% dari total 
realisasi, diikuti selanjutnya oleh sektor industri makanan sebesar 10.3%, sektor 
listrik, gas dan air sebesar 9.4%, sektor tanaman pangan dan perkebunan sebesar 
9.1% dan sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik sebesar 
8.6% (Putro 2015). 

Aspal merupakan salah satu hasil tambang yang mengandung campuran 
hidrokarbon alam yang berwarna coklat hitam dan berupa zat padat atau setengah 
padat yang dihasilkan dari minyak bumi dengan suhu pembakaran yang tinggi (PT 
Prayoga 2012). Aspal hotmix adalah suatu campuran agregat halus dengan agregat 
kasar dan bahan pengisi (filter) dengan bahan pengikat aspal dalam kondisi suhu 
panas tinggi dengan komposisi yang telah diatur dan diteliti spesifikasinya (PT 
Prayoga 2012). Asphalt mixing plant (unit produksi campuran beraspal) adalah 
seperangkat peralatan mekanik dan elektronik dimana agregat (bahan baku) 
dipanaskan, dikeringkan dan dicampur dengan aspal untuk menghasilkan  
campuran aspal panas yang memenuhi persyaratan tertentu. Industri asphalt 
mixing plant (AMP) sebagai industri yang menghasilkan aspal hotmix adalah 
salah satu faktor penunjang pembangunan bidang konstruksi. Selama kegiatan 
pembangunan bidang konstruksi digulirkan maka selama itu pula usaha 
pengolahan asphalt mixing plant akan berjalan.  

PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PT Prayoga) merupakan badan 
usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Bogor yang 
menyelenggarakan usaha di bidang pertambangan dan energi. Unit bisnis asphalt 
mixing plant (UB AMP) merupakan unit bisnis yang menjadi skala prioritas 
utama PT Prayoga di dalam mengembangkan usahanya (PT Prayoga 2013). 
Pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang pesat di Kabupaten Bogor dalam 
beberapa tahun terakhir ini dan akan semakin pesat pada masa yang akan datang 
sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah ini menjadi salah satu 
faktor pendorong meningkatnya kebutuhan aspal hotmix (PT Prayoga 2013). 
Informasi yang didapat dari Dinas Bina Marga Kabupaten Bogor menunjukkan 
bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan 
pembangunan jalan baru sepanjang 100 km dan melakukan pemeliharaan jalan 
hampir 1 000 km.  

Mengelola kinerja dengan mempertimbangkan faktor strategi dan risiko saat 
ini merupakan keharusan bagi perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan 
seluruh potensi sumberdaya yang tersedia secara optimal untuk memaksimalkan 
kekayaan pemilik badan usaha dan menciptakan nilai bagi pemegang saham 
(Rangkuti 2011). Gibson et al. (2009) mengklasifikasikan kinerja ke dalam 3 
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kelompok yaitu kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi. Kinerja 
individu dipandang sebagai hasil kerja individu dalam melaksanakan 
pekerjaannya, kinerja kelompok meruupakan sinergi dari kinerja dan kontribusi 
para individu dalam menghasilkan kinerja kelompok dan kinerja organisasi yang 
merupakan sinergi dari kinerja para individu dan kelompok. Penelitian ini 
berfokus pada kinerja organisasi yaitu UB AMP PT Prayoga yang didalamnya 
terdiri atas sumber daya manusia yang merupakan sekumpulan individu dan 
kelompok. 

Menurut Wibowo (2007), kinerja merupakan hasil pekerjaan yang 
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 
konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Hakikat manajemen kinerja 
adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Semua organisasi untuk mewujudkan 
keberhasilannya berusaha keras untuk meningkatkan kinerjanya (Wibowo 2013). 
Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja atau prestasi organisasi. 
Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau 
prestasi kerja yang diperoleh organisasi. Evaluasi kinerja akan memberikan 
umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses 
pelaksanaan kerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat dilakukan langkah-langkah 
untuk melakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja 
bertujuan menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, mengetahui posisi 
perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan serta untuk mengetahui 
apabila terjadi keterlambatan atau penyimpangan agar segera diperbaiki sehingga 
sasaran atau tujuan tercapai. 

UB AMP PT Prayoga sudah beroperasi selama 2 tahun, tepatnya sejak bulan 
Agustus 2013. Sejak awal pengoperasiannya belum pernah dilakukan evaluasi 
secara menyeluruh terhadap kinerja unit bisnis tersebut. Pengukuran pencapaian 
kinerja UB AMP selama ini dilakukan hanya berdasarkan pencapaian aspek 
keuangan, yaitu jika pendapatan UB AMP meningkat artinya kinerja organisasi 
tercapai dengan baik, demikian pula sebaliknya. Kaplan dan Norton (1996) 
berpendapat bahwa ukuran keuangan hanya mengukur hasil yang berorientasi 
pada masa lalu, tidak mengukur strategi namun hanya menghasilkan strategi saja. 
Ukuran keuangan hanya menuntun dan mengevaluasi perjalanan perusahaan, 
sementara organisasi harus menciptakan nilai masa depan melalui investasi pada 
pelanggan, pemasok, karyawan, proses, teknologi, dan inovasi. Selama ini hasil 
evaluasi kinerja keuangan UB AMP belum ditindaklanjuti menjadi aksi nyata 
dalam rangka perbaikan kinerja untuk masa yang akan datang. Hasil laporan 
keuangan hanya diketahui dan dipahami oleh Dewan Direksi dan level 
manajemen PT Prayoga, tidak diketahui dan ditindaklanjuti oleh karyawan dan 
operator sebagai ujung tombak perbaikan kinerja unit bisnis tersebut. 

Evaluasi terhadap kinerja organisasi penting dilakukan untuk memberikan 
ukuran kinerja secara komprehensif serta dapat memberikan manfaat baik secara 
finansial maupun non-finansial. Upaya untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan PT Prayoga khususnya UB AMP sebagai prioritas bisnis harus 
diimbangi oleh pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja atau pencapaian UB AMP 
selama ini. Kinerja UB AMP PT Prayoga yang baik akan mampu memberikan 
kontribusi terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor 
selain juga memberikan pendapatan bagi perusahaan.  
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Pengukuran pencapaian kinerja unit bisnis menjadi lebih komprehensif,  
tidak hanya ditinjau berdasarkan aspek keuangan saja namun juga harus 
melibatkan berbagai aspek  manajemen lain baik internal maupun eksternal. 
Aspek internal bertujuan mencegah terjadinya konflik kepentingan antar aspek 
manajemen yang ada di internal organisasi perusahaan sedangkan aspek eksternal 
diantaranya adalah untuk mengetahui harapan pelanggan. Salah satu teknik yang 
dapat digunakan dalam rangka pengukuran kinerja perusahaan adalah dengan 
menggunakan balanced scorecard. Balanced sorecard adalah alat manajemen 
untuk menjaga keseimbangan antara indikator finansial dan non-finansial, 
indikator kinerja masa lampau, masa kini dan masa depan, indikator internal dan 
eksternal serta indikator yang bersifat leading dan lagging (Kaplan dan Norton 
1996). Indikator kinerja kunci atau key performance indicator (KPI) menyajikan 
serangkaian ukuran yang berfokus pada aspek-aspek kinerja organisasi yang 
paling penting untuk keberhasilan organisasi pada saat ini dan waktu yang akan 
datang (Parmenter 2010). 

Setiap organisasi berupaya untuk mencapai tujuan dan ingin melihat 
bagaimana pencapaian perusahaan sampai dengan saat ini, kinerja di masa lalu 
dan di masa depan. Upaya mencapai tujuan organisasi di masa depan dapat 
dilakukan dengan mengimplementasikan balanced scorecard (Moghadam et al. 
2012). Balanced scorecard merupakan metode terbaik dan paling efektif untuk 
mengukur kinerja organisasi serta mampu mengintegrasikan aspek finansial 
dengan 3 aspek lainnya yang meliputi pelanggan, proses bisnis, pembelajaran dan 
pertumbuhan yang mengukur pentingnya pertumbuhan dan daya saing perusahaan 
untuk jangka panjang (Al Mudimigh 2009). 

Keterkaitan dengan penelitian ini, PT Prayoga melalui UB AMP  bermaksud 
untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan dan menerjemahkan visi, misi dan 
strategi saat ini dengan menerapkan metode balanced scorecard. Balanced 
scorecard dapat membantu perusahaan dalam mengukur kinerja perusahaan. 
Semua aktivitas perusahaan atau organisasi ditentukan kinerjanya berdasarkan 
ukuran kinerja baik secara finansial maupun non-finansial. Aktivitas yang terukur 
ini memudahkan perusahaan dalam mengelola kegiatan operasionalnya dan 
mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan ukuran tersebut. Balanced 
scorecard memberikan keseimbangan dalam penentuan sasaran strategis beserta 
ukuran kinerjanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
dalam mempertahankan stabilitas perusahaan sehingga perusahaan baik saat ini 
maupun ke depan akan selalu unggul dalam menghadapi persaingan dan mampu 
menampilkan performa terbaiknya. Penerapan balanced scorecard juga bertujuan 
mengarahkan, mengawasi dan memberikan tantangan bagi organisasi agar 
berhasil mencapai target yang akan dicapai di masa depan (Chavan 2009). 

 
Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dari 
penelitian ini adalah : 
1. Indikator kinerja kunci (KPI) apa yang diterapkan dan bagaimana keterkaitan 

antar KPI dalam perspektif finansial dan non-finansial di UB AMP PT 
Prayoga? 
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2. Apakah UB AMP PT Prayoga telah menunjukkan kinerja terbaik sesuai visi, 
misi dan strategi perusahaan? 

3. Bagaimana penyusunan peta strategi bisnis UB AMP PT Prayoga? 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan  
sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi KPI dan menganalisis keterkaitan antar KPI dalam perspektif 

finansial dan non-finansial di UB AMP PT Prayoga. 
2. Mengevaluasi kinerja UB AMP PT Prayoga ditinjau dari aspek finansial dan 

non-finansial sesuai visi, misi dan strategi perusahaan. 
3. Menyusun peta strategi bisnis UB AMP PT Prayoga. 

 
Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris bagi penelitian di 
masa yang akan datang dan dapat menambah pengetahuan pembaca terutama 
yang berhubungan dengan evaluasi kinerja suatu organisasi. Evaluasi  kinerja UB 
AMP dipandang perlu dan sangat bermanfaat bagi PT Prayoga, mengingat unit 
bisnis tersebut merupakan core business (skala prioritas) perusahaan pada saat ini. 
Balanced scorecard sebagai metode terbaik dan paling efektif untuk mengukur 
kinerja organisasi mampu mengintegrasikan aspek finansial dan non-finansial 
yang ada di dalam perusahaan sehingga diharapkan dapat menjadi sarana untuk 
memperbaiki kinerja UB AMP. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai 
sarana melatih kemampuan dalam menganalisis masalah berdasarkan aplikasi 
teori serta menambah wawasan dan pengetahuan. 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dibatasi dan difokuskan pada evaluasi kinerja UB AMP PT 
Prayoga dengan menggunakan 4 perspektif balanced scorecard secara 
menyeluruh yang meliputi kinerja keuangan, kinerja pelanggan, kinerja proses 
bisnis dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil pengukuran kinerja 
kemudian dievaluasi lebih lanjut dengan melihat hubungan sebab-akibat dari 
masing-masing sasaran strategis dengan menggunakan peta strategi yang hasilnya 
akan memberikan implikasi manajerial bagi perusahaan. Berkaitan dengan 
roadmap PT Prayoga, penelitian evaluasi kinerja ini dibatasai sampai dengan 
periode Business Plan 1 atau jangka menengah perseroan yaitu sampai dengan 
Tahun 2017. Keterbatasan penelitian ini juga terletak pada aspek waktu dalam 
pelaksanaan perancangan, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Penelitian 
dilakukan dengan merancang balanced scorecard yang dilaksanakan pada tahun 
2015, sedangkan indikator-indikator yang diukur dan dievaluasi bersumber pada 
data yang telah ada sebelumnya yaitu kondisi di Tahun 2014. Kondisi tersebut 
memperlihatkan bahwa rancangan balanced scorecard dilakukan setelah kondisi 
kinerja yang akan dievaluasi telah terjadi, dengan demikian terdapat aspek 
simulasi dalam rangkaian penelitian ini. 

 
 




