
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Perum Pegadaian yang berusia telah lebih dari seratus tahun, memberikan 

manfaat yang semakin dapat dirasakan oleh masyarakat untuk menghindari lintah 

darat, sistem ijon dan pinjaman tidak wajar lainnya dengan tetap menjadi satu-

satunya perusahaan dengan usaha utama gadai di Indonesia. Meskipun Perum 

Pegadaian membawa misi Public Service Obligation (PSO), ternyata masih 

mampu memberikan kontribusi dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada 

Pemerintah, di saat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi 

yang tidak menguntungkan.  

Perum Pegadaian saat ini masih menjadi satu-satunya perusahaan yang 

menjalankan usaha gadai secara resmi yang ada di Indonesia. Akan tetapi 

terdapat beberapa perusahaan jasa pembiayaan lain yang telah melayani praktek 

usaha gadai sebagai salah satu bisnisnya, namun tidak bisa dikategorikan sebagai 

perusahaan dengan usaha gadai, sebab praktek usaha gadai ditekuni bukan 

sebagai bisnis utama melainkan hanya 'feature' produk perusahaan jasa 

pembiayaan. Dengan demikian Perum Pegadaian tidak lagi menjadi satu-satunya 

institusi yang akan mengelola praktek usaha gadai, sehingga akan menghadapi 

lingkungan bisnis yang kompetitif. Banyaknya usaha penyewaan keuangan yang 

dilakukan perusahaan  lain ini mengindikasikan bahwa persaingan usaha dalam 
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penyewaan keuangan ini sangatlah kompetitif dan bukan hanya sekedar 

persaingan harga sewa saja. 

Akibat dari menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan 

sulit dalam meningkatkan pendapatannya. Menurut data Perum Pegadaian 

(2006), tahun 2006 Perum Pegadaian Meruya mendapatkan laba bersih sekitar 

Rp.2,5 Miliar, dari omzet pinjaman sekitar Rp.70 Miliar. Jumlah laba yang 

didapatkan oleh Perum Pegadaian tersebut sangat kecil apabila dibandingkan 

dengan omzet pinjaman Perum Pegadaian. Laba bersih hanya sekitar 3,5% dari 

omzet pinjaman, padahal Perum Pegadaian Meruya dalam menyewakan uangnya 

hanya memasang harga sewa paling tinggi sebesar 1,25% per bulan yang sangat 

jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan jasa pembiayaan lainnya 

yang mematok harga sewa uangnya sekitar 1,7-3,0% per bulan.  

Perum Pegadaian Meruya perlu menyiapkan suatu perencanaan strategik 

yang matang dalam rangka menghadapi persaingan usaha gadai yang sangat 

kompetitif dan sulitnya perusahaan meningkatkan pendapatannya tersebut. 

Strategi tersebut harus dirumuskan, diimplementasikan sesegera mungkin pada 

organisasi. Agar strategi tersebut dapat dirumuskan, diimplementasikan, dikelola 

dan dikendalikan melalui indikator-indikator yang komprehensif, koheren, 

terukur dan berimbang maka organisasi membutuhkan suatu proses penentuan 

Key Performance Indikator (KPI) atau indikator kinerja kunci yang dimulai dari 

menjabarkan visi, misi dan strategi organisasi, tujuan serta sasaran strategik. 

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang telah dilakukan kepada 

pimpinan cabang, Perum Pegadaian memberi keleluasaan kepada setiap 

cabangnya untuk mengatur strategi dalam melaksanakan usahanya.  Hal tersebut  
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berarti bahwa Perum Pegadaian perlu menyusun suatu perencanaan strategik 

untuk melaksanakan kegiatan usaha gadainya dalam menghadapi pesaingnya. 

Langkah-langkah strategik perusahaan perlu dilakukan dalam rangka 

menunjang visi dan misi perusahaan, tentunya dengan memperhatikan kondisi 

organisasi.  Salah satu metode untuk menyusun suatu perencanaan strategik yang 

komprehensif, koheren, terukur dan berimbang adalah dengan menggunakan 

sistem manajemen strategik berbasis Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan dan 

Norton, 1996). Sistem manajemen strategik Balanced Scorecard akan mengkaji 

rancangan kerangka kerja organisasi dalam empat perspektif, yaitu perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran.  

Penerapan Balanced Scorecard  dalam suatu perencanaan strategik dapat 

menuntun manajemen dan anggota organisasi dalam menerjemahkan visi, misi, 

dan strategi organisasi ke dalam tindakan-tindakan yang terukur dan terencana 

dengan baik (Kaplan dan Norton, 1996). Menurut Frigo (2002) Balanced 

Scorecard dapat membantu pihak manajemen untuk menjalankan strategi, juga 

untuk memperbaiki strategi yang ada. Sebagai contoh nyata, Balanced Scorecard 

mengantarkan bank 365 Dublin dari sales book value 32 juta Irish Pound pada 

tahun 1996  menjadi 200 juta Irish Pound pada tahun 2000, penjualan meningkat 

dari 800 per bulan menjadi 7000 per bulan, dan pada tahun 1999 memenangkan 

The Best Customer Service Strategy Section pada The Irish Call Centre Awards 

(Ashton, 2004). Di Indonesia perusahaan yang mengimplementasi Balanced 

Scorecard salah satunya adalah PT. Katsushiro Indonesia, sebuah perusahaan 

yang bergerak pada bidang pembuatan peralatan konstruksi. Penerapan Balanced 
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Scorecard pada perusahaan tersebut dimulai pada tahun 2001. Sebagai hasil dari 

penerapan Balanced Scorecard ini pada pertengahan tahun 2002  terjadi 

peningkatan kapasitas  produksi pada PT. Katsushiro Indonesia sebesar 40 

hingga 50 persen dari kapasitas penuh di tahun 2001, di mana pada tahun 2002 

tersebut terjadi krisis sehingga perusahaan lain mengalami kehilangan kontrak 

dan order serta tidak berjalan pada kapasitas maksimal.  

Perancangan Balanced Scorecard memberikan suatu struktur untuk 

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

diikuti dan di aplikasikan. Menurut Gasperz (2003), 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. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam perancangan Balanced Scorecard sangat 

diperlukan suatu kajian dari pihak manajemen terhadap analisis eksternal dan 

internal organisasi yang bersifat dinamis.   

1.2. Rumusan Masalah 

Dari pokok uraian di atas, masalah yang dihadapi oleh  Perum  Pegadaian 

Meruya Jakarta Barat adalah: 

1. Bagaimana jabaran komponen-komponen strategik (visi, misi, dan tujuan 

strategik) ke dalam sasaran strategik pada keempat perspektif Balanced 

Scorecard?  
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2. Bagaimana strategi Perum Pegadaian Meruya Jakarta Barat untuk 

meningkatkan kinerjanya berdasarkan perspektif Balanced Scorecard? 

3. Apakah yang menjadi indikator kinerja kunci (KPI) dan target dari setiap 

sasaran strategik? 

4. Bagaimana bobot indikator kinerja kunci (KPI)  dari setiap sasaran strategik?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1. Menjabarkan komponen-komponen strategik (visi, misi, dan tujuan strategik) 

ke dalam sasaran-sasaran strategik pada keempat perspektif Balanced 

Scorecard 

2. Merancang strategi Perum Pegadaian Meruya Jakarta Barat untuk 

meningkatkan kinerjanya berdasarkan perspektif Balanced Scorecard. 

3. Menentukan indikator kinerja kunci (KPI) dan target dari setiap sasaran 

strategik. 

4. Menentukan bobot indikator kinerja kunci (KPI) dari setiap sasaran strategik.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1.  Bagi Perum Pegadaian Meruya mendapatkan masukan mengenai strategi 

dalam menghadapi isu strategik serta menuntun manajemen dan anggota 
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organisasi dalam menerjemahkan visi, misi, dan tujuan strategik organisasi 

ke dalam tindakan-tindakan yang terukur dan terencana dengan baik dalam 

bentuk sistem manajemen strategik berbasis Balanced Scorecard. 

2. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan baru 

mengenai perancangan Balanced Scorecard organisasi publik.   

1.5. Ruang Lingkup Penelitian   

Penelitian ini dilakukan pada Perum Pegadaian wilayah kerja Meruya 

Jakarta Barat dengan melibatkan pihak internal manajemen dan pihak eksternal 

yaitu pengguna jasa utama Perum Pegadaian Meruya Jakarta Barat.  




