
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia 

sangat berpotensi menjadi sebuah pasar raksasa baru di Asia. Sebuah artikel 

Harinowo (2006) yang berjudul Indonesia Raksasa pada 2050 mengulas perkataan 

Hawksworth, seorang pakar ekonomi, bahwa Indonesia akan menjadi raksasa 

ekonomi pada tahun 2050 mendatang. Tingkat konsumsi yang semakin meningkat 

dan juga kebutuhan masyarakat yang semakin beragam menjadi peluang pasar 

yang menarik bagi pelaku bisnis ritel lokal maupun mancanegara untuk memasuki 

pasar Indonesia. 

Pertumbuhan ritel di Indonesia merupakan angka tertinggi di Asia, hal ini 

dikatakan oleh Hardiawan dalam www.balipost.co.id (2006). Berdasarkan riset 

yang dilakukannya pada perusahaan ritel di Indonesia, terlihat adanya 

pertumbuhan sekitar 20 persen pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa 

perekonomian yang sedang terpuruk akhir-akhir ini tidak mempengaruhi 

pertumbuhan perusahaan ritel di Indonesia.  

Amir (2004) melaporkan bahwa industri ritel di Indonesia termasuk yang 

paling dinamis perkembangannya. Perkembangan yang sangat pesat ini 

melahirkan jenis-jenis bisnis ritel yang sangat beraneka ragam, seperti penjualan 

tanpa toko melalui katalog, brosur, direct mail, door to door, vendor machine, 

telemarketing, multilevel marketing, TV, home shopping, dan internet shopping. 

Namun, pada umumnya penjualan langsung dilakukan melalui outlet penjualan 

dengan dua format ritel yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Perubahan 
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format ritel dari pasar tradisional ke pasar modern merupakan salah satu faktor 

pendorong pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan baru. Peningkatan pangsa pasar 

bagi peritel modern tercermin dari semakin banyaknya jumlah dan variasi format 

pasar ritel modern, seperti supermarket, minimarket, convenience store dan 

hipermarket. 

Perilaku konsumen saat ini semakin kritis dalam memilih toko dan jenis 

ritel yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu sendiri. 

Maraknya perkembangan pasar modern seperti supermarket, minimarket, dan 

hipermarket akhir-akhir ini telah menggeser peran pasar tradisional. Sebagian 

masyarakat kini telah memenuhi kebutuhan rumah tangganya dari pasar modern, 

terutama untuk masyarakat di perkotaan. Utami (2006) melaporkan bahwa hasil 

survei AC Nielsen pada tahun 2003 menunjukkan terjadinya peralihan pola 

belanja, di mana sekitar 24 persen konsumen secara umum cenderung untuk 

berbelanja di pasar modern. Bahkan untuk masyarakat perkotaan jumlahnya 

mencapai 41 persen.  

Lebih lanjut hasil penelitian AC Nielsen di Indonesia tahun 2005 

menunjukkan bahwa kontribusi pasar tradisional terhadap penjualan barang 

konsumsi menurun dari 75,2 persen pada tahun 2001 menjadi 68,7 persen pada 

tahun 2005. Sebaliknya supermarket dan hipermarket mengalami kenaikan dari 

20,1 persen pada tahun 2001 menjadi 21,4 persen pada tahun 2005. Sama halnya 

dengan minimarket yang mengalami kenaikan dari 4,7 persen pada tahun 2001 

menjadi 9,9 persen pada tahun 2005 (Circle K Indonesia, 2006). Secara ringkas 

dapat dilihat dalam Gambar 1.  
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Sumber: Circle K Indonesia (2006) 

Gambar 1. Pangsa Pasar di berbagai Format Ritel di Indonesia Periode Tahun 
2001-2005 

  

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa hingga Agustus tahun 2005, pasar 

ritel modern menguasai sepertiga dari total industri ritel di Indonesia. Fenomena 

ini akibat modernisasi masyarakat khususnya masyarakat perkotaan yang semakin 

membutuhkan konsep tempat belanja yang dapat membuat konsumen merasa 

nyaman, aman, dan terhibur. Kartajaya dalam www.pikiran-rakyat.com (2006) 

memprediksikan bahwa sektor ritel modern akan menduduki posisi teratas dalam 

dunia bisnis Indonesia pada tahun 2006 sebab dunia bisnis ritel modern relatif 

lebih kreatif dan fleksibel dalam menghadapi berbagai kendala.  

Convenience store merupakan salah satu bentuk ritel toko swalayan yang 

memiliki konsep ukuran outlet yang relatif kecil, terletak di daerah strategis, 

memiliki jam buka yang panjang selama tujuh hari dalam seminggu, menjual lini 

produk bahan pangan yang terbatas dan memiliki perputaran yang tinggi. 

Berdasarkan laporan industri dari National Association of Convenience Stores 

2005 dalam www.circlek.com (2006), pada tahun 2004 angka penjualan dari 

industri convenience store mengalami pertumbuhan secara terus-menerus. 

Pendapatan penjualan industri dilaporkan mencapai $ 394,7 miliar pada tahun 
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2004, meningkat sebesar 17,1 persen dari tahun 2003; tingkat keuntungan 

meningkat 23,5 persen yang senilai $ 4,99 miliar dari tahun 2003.  

Berdasarkan hasil survei AC Nielsen terhadap tren belanja konsumen 

(2004) di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bali dan Bandung  menunjukkan 

bahwa penetrasi pasar yang dilakukan oleh ritel modern yang berbentuk 

convenience store masih lebih rendah bila dibandingkan dengan format ritel 

lainnya (Gambar 2). Hasil survei memperlihatkan bahwa bagi konsumen, 

convenience store termasuk dalam kategori ritel yang tidak banyak diminati 

karena kecenderungan konsumen untuk lebih memilih berbelanja di ritel jenis 

lain. Hal ini menunjukkan bahwa ritel yang memiliki konsep convenience store 

kurang populer sehingga tidak menduduki top of mind konsumen.  

Sumber: Circle K Indonesia (2006) 
 
Gambar 2. Tren Berbelanja (Shopper Trends) Industri Ritel Tahun 2004 

 
Queen (1993) menyatakan bahwa waralaba adalah industri yang masih 

muda dan berevolusi. Para pemilik franchise sudah mengembangkan sistem yang 

dapat direproduksi dari lokasi satu ke lokasi lain dan sudah mewujudkan 

perluasan bisnis yang sangat mengesankan. Pemegang franchise memperoleh 
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hasil finansial yang sehat dan kesetiaan konsumen sebagai imbalan atas 

penyediaan mutu konsisten dari produk dan pelayanan. 

Pada tahun 1986 Circle K Internasional memberikan lisensi kepada suatu 

badan usaha di Indonesia yang saat itu bernama PT. Circle K Indonesia Waserba 

untuk membuka convenience store di Indonesia di bawah Circle K system dan 

mensyaratkan Circle K Indonesia untuk menjaga reputasi merek yang tinggi 

kepada masyarakat umum dengan memenuhi standar kualitas dan pelayanan yang 

telah ditentukan. Pada tahun 1987, convenience store ”Circle K” yang merupakan 

waralaba yang berasal dari Phoenix, Amerika Serikat mulai beroperasi di 

Indonesia dan dibangun berdasarkan kontrak kerja waralaba antara pewaralaba 

(franchisor) dengan terwaralaba (franchisee) yang merupakan pemegang lisensi 

Circle K. Logo khas yang dimiliki tempat belanja ini adalah huruf K di dalam 

lingkaran dan warna merah putih. Circle K memiliki pelayanan 24 jam (non stop) 

tujuh hari dalam seminggu, menyediakan produk untuk dikonsumsi segera 

(immediate consumption) dan barang-barang kelontong (groceries) yang 

tergolong dalam fast moving consumer goods atau produk-produk yang memiliki 

perputaran yang tinggi dengan pelayanan yang cepat dan ramah khas Circle K. 

Saat ini outlet Circle K di Indonesia telah berkembang sebanyak 91 outlets yang 

tersebar di empat regional yaitu Jakarta, Bali, Yogyakarta dan Bandung; masing-

masing regional berdiri dengan badan usaha yang berbeda, yaitu: 

1. PT. Circleka Indonesia, Regional Jakarta.  

2. PT. Circleka Indonesia Utama, Regional Bali.  

3. PT. Dwi Mutiara Manunggal, Regional Yogyakarta.  

4. PT. Karisma Dutawasera, Regional Bandung.  
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Banyak strategi yang dilakukan para peritel demi memenangkan persaingan, 

misalnya dengan mengurangi margin penjualan, melakukan distorsi harga, perang 

promosi, penawaran konsep belanja yang unik misalnya belanja sambil wisata, 

dan sebagainya. Semua jenis ritel yang menawarkan produk-produk konsumsi 

sejenis yang tergolong dalam fast moving consumer goods dan juga memiliki 

lokasi yang berdekatan dengan outlet Circle K merupakan pesaing bagi Circle K 

walaupun secara tidak langsung. Terutama jenis ritel yang sama yaitu convenience 

store dan minimarket yang merupakan pesaing utama bagi Circle K.  

Tingkat pertumbuhan dari Circle K masih jauh tertinggal dari minimarket 

(MM) di Indonesia (Gambar 3). Tingkat pertumbuhan tersebut didasarkan pada 

pertambahan jumlah outlet yang dimiliki minimarket dan Circle K di Indonesia 

untuk satu tahun periode yang berakhir pada bulan Oktober 2005. Berdasarkan 

Gambar 3, Circle K mengalami pertumbuhan yang  tinggi yaitu sebesar            

37,7 persen, namun di sisi lain perkembangan yang dialami minimarket masih 

lebih tinggi yaitu mencapai 55,4 persen. 

 
Keterangan: 
YTD TY: Year To Date This Year (Januari 2005-Oktober 2005)  
MM : Minimarket 
 
Sumber: Circle K Indonesia (2006) 

Gambar 3. Perbandingan Laju Pertumbuhan Bisnis antara Minimarket dengan 
Circle K di Indonesia pada Tahun 2005 

(%) 
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Survei AC Nielsen tahun 2005 (Gambar 4) juga melaporkan bahwa pangsa 

pasar Circle K dari tahun 2003 hingga tahun 2005 cenderung stagnan dan bahkan 

mengalami penurunan dari 1,2 menjadi 0,8 (Circle K Indonesia, 2006).  

Keterangan: 
          : Circle K   
          : Minimarket 
 
Sumber: Circle K Indonesia (2006) 

Gambar 4. Penurunan Pangsa Pasar Circle K (September/Oktober 2003-2005) 
 

PT. Karisma Dutawasera merupakan perusahaan pemegang merek dagang 

Circle K untuk wilayah (regional) Bandung. Kondisi perekonomian yang buruk 

dapat melipatgandakan masalah yang dihadapi oleh pelaku bisnis waralaba 

(Queen, 1993). Tetapi konsep franchise yang dikelola dengan baik dan dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang terjadi, seharusnya mampu 

mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang sulit dan juga dapat 

memperbaiki image dan kedudukannya dalam pasar. Amir (2004) mengatakan 

bahwa dalam mengelola sebuah toko, terdapat dua hal penting yang membuat 

proses berpikir strategis sangat diperlukan. Pertama, berpikir strategis penting 

karena semakin tingginya intensitas persaingan pada industri ritel. Kedua, berpikir 
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strategis akan membantu peritel dalam memahami target pasar. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengukuran kinerja yang hanya melihat perspektif finansial 

tidak lagi memadai. Diperlukan suatu alat yang dapat mengukur kinerja dari 

berbagai perspektif secara komprehensif. Penilaian kinerja merupakan hal yang 

esensial bagi perusahaan. Untuk memenangkan persaingan global yang semakin 

ketat, kinerja sebuah organisasi harus meningkat dari satu periode ke periode 

berikutnya.  

Robert S. Kaplan dan David P. Norton mengembangkan konsep Balanced 

Scorecard yang merupakan suatu alat pengukuran kinerja bagi organisasi atau 

perusahaan untuk merefleksikan pemikiran baru yang penting untuk dilakukan 

dalam era persaingan dan efektivitas organisasi. Pengembangan Balanced 

Scorecard pada awalnya dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa berbagai 

pengukuran kinerja yang ada kebanyakan (konsep pengukuran tradisional) hanya 

berdasarkan ukuran kinerja finansialnya saja. Padahal, hasil pengukuran kinerja 

finansial semata dari suatu perusahaan tidak dapat membantu perusahaan dalam 

menciptakan nilai ekonomis bagi masa depan perusahaan. Konsep Balanced 

Scorecard merupakan penyempurnaan dari konsep pengukuran tradisional yang 

hanya melihat dari sudut pandang kinerja finansial saja. Pengukuran kinerja yang 

hanya terpaku pada aspek finansial menghilangkan sudut pandang lain yang tidak 

kalah pentingnya dan bahkan dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja dari suatu 

perusahaan. Pengukuran kinerja memerlukan keseimbangan (balanced) antara 

kinerja finansial dan kinerja non finansial; keseimbangan pengukuran dapat 

membantu perusahaan dalam mengetahui dan mengevaluasi kinerja perusahaan 

secara keseluruhan. Konsep Balanced Scorecard pada dasarnya merupakan 
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penerjemahan strategi dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan 

dalam jangka panjang yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan 

(Ciptani, 2000).  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Perubahan iklim persaingan bisnis sering terjadi di industri ritel Indonesia. 

Fenomena perubahan ini diawali oleh perubahan pola perilaku pembelian 

konsumen yang semakin meninggalkan pasar tradisional dan lebih cenderung 

menyukai berbelanja pada pasar modern. Muharam (2001) melaporkan bahwa 

pada tahun 1990-an, industri ritel modern diramaikan oleh jenis ritel yang 

berbentuk convenience store dan minimarket. Kemudian pada tahun 2000-an 

mulai bermunculan peritel yang berbentuk hipermarket seperti Makro, Carrefour, 

Giant dan sebagainya. Kondisi ini mencerminkan tingkat persaingan yang cukup 

tinggi dalam industri ritel di Indonesia. 

Circle K merupakan sebuah convenience store yang mengusung konsep 

baru dalam berbelanja, yaitu sebagai tempat berbelanja yang nyaman. Untuk itu 

Circle K menawarkan kecepatan, pelayanan yang bersahabat dan pengalaman 

berbelanja yang berkualitas. PT. Karisma Dutawasera Regional Bandung telah 

menyadari pentingnya service quality demi kenyamanan dan kepuasan konsumen. 

Perusahaan menggunakan dua alat penilaian kualitas pelayanan (service quality) 

bagi karyawan lini depan yaitu berupa Five Star Store Walk Inspection dan STF 

(Speed, Tidiness and Friendliness) Index. Karyawan lini depan (frontliners) 

merupakan penghubung secara langsung antara perusahaan dengan konsumen. 

Penilaian kinerja melalui kedua alat penilaian service quality tersebut sangat 
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penting untuk terus dilakukan oleh perusahaan. Namun penilaian kinerja yang 

selama ini dilakukan memiliki kelemahan, yaitu hanya dinilai dari sudut pandang 

pihak internal perusahaan saja. Penilaian yang dilakukan sendiri oleh pihak 

manajemen akan menghasilkan suatu penilaian yang cenderung tidak obyektif. 

Hal tersebut dapat terjadi karena antara yang menilai dan dinilai berada dalam 

satu manajemen perusahaan yang sama, sementara penilaian yang diberikan 

berupa penilaian kualitatif, sehingga ada kemungkinan penilaian yang dilakukan 

terpengaruh dengan rasa pertemanan yang dimiliki. Oleh karena itu, sangat 

penting apabila penilaian service quality yang dilakukan perusahaan diimbangi 

dengan adanya survei eksternal sehingga diperoleh sudut pandang dari pihak luar 

perusahaan misalnya melalui konsumen dengan melakukan survei kepuasan 

konsumen.  

Circle K merupakan convenience store yang aktivitas bisnisnya bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan dari konsumennya melalui produk dan 

pelayanan yang terbaik. Sangat penting bagi perusahaan untuk mencari tahu 

tentang persepsi konsumen terhadap kinerja perusahaan selama ini. Kinerja 

perusahaan bagi konsumen dapat tercermin dalam kualitas pelayanannya. 

Konsumen adalah pihak luar perusahaan yang paling tepat untuk melakukan 

penilaian karena konsumenlah yang merasakan secara langsung bagaimana 

performa kualitas pelayanan Circle K. Persepsi konsumen dapat perusahaan 

ketahui dengan cara melakukan survei kepuasan atau loyalitas konsumen.  

Manajemen pusat Circle K Indonesia yang bertempat di Kuta Bali selalu 

melakukan pengendalian dan evaluasi di setiap wilayah bisnisnya yaitu Jakarta, 

Bali, Yogyakarta dan Bandung. Tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen pusat 
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adalah adanya pertumbuhan di masing-masing wilayah yang sudah ada maupun 

pembukaan cabang di wilayah baru, yaitu kota-kota besar lainnya di Indonesia. 

PT. Karisma Dutawasera Regional Bandung memiliki strategi untuk 

mengembangkan outlet yang dimiliki sekarang dan melakukan strategi ekspansi 

dengan menambah unit outlet untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 

Pihak manajemen perusahaan harus mengambil langkah dan keputusan yang tepat 

dalam mengelola aset perusahaan dan kegiatan operasionalnya agar visi dan misi 

perusahaan dapat direalisasikan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan 

measurement (pengukuran-pengukuran) terhadap pokok-pokok informasi dari 

dalam maupun luar perusahaan mengenai kinerja perusahaan yang selama ini 

dilakukan dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat di industri ritel.  

PT. Karisma Dutawasera Regional Bandung selama ini belum pernah 

melakukan pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan, khususnya 

pengukuran kinerja berdasarkan perspektif konsumen. Melalui penerapan 

Balanced Scorecard, para manajer dituntut untuk tidak hanya melihat dari 

perspektif finansial saja tetapi juga dari perspektif non finansial. Key Performance 

Indicators yang selama ini dimiliki perusahaan, sebagian besar hanya mewakili 

aspek finansialnya saja, di antaranya adalah nilai penjualan, penjualan rata-rata 

per bulan untuk tiap outlet, harga pokok penjualan, margin kontribusi kotor, dan 

keuntungan bersih. Padahal aspek finansial hanya mencerminkan hasil atau 

outcome dari keseluruhan proses yang selama ini dilakukan perusahaan di masa 

lalu. Demi memenangkan persaingan, sangat penting bagi PT. Karisma 

Dutawasera Regional Bandung untuk melakukan perancangan dan pengukuran 

kinerja secara keseluruhan dengan menggunakan Balanced Scorecard.  
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1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Key Performance Indicators (KPI) apa yang sesuai dalam penilaian kinerja 

PT. Karisma Dutawasera Regional Bandung pada perspektif finansial, 

perspektif konsumen, perspektif proses bisnis internal dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan? 

b. Bagaimana kinerja PT. Karisma Dutawasera Regional Bandung 

berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard?  

c. Upaya apa yang harus dilakukan PT. Karisma Dutawasera Regional 

Bandung dalam meningkatkan kinerjanya? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah 

dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengidentifikasi Key Performance Indicators (KPI) guna merancang 

Balanced Scorecard PT. Karisma Dutawasera Regional Bandung 

berdasarkan perspektif finansial, perspektif konsumen, perspektif proses 

bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

b. Mengukur kinerja PT. Karisma Dutawasera Regional Bandung dengan 

menggunakan rancangan Balanced Scorecard berdasarkan perspektif 

finansial, perspektif konsumen, perspektif proses bisnis internal, dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 
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c. Merumuskan upaya-upaya meningkatkan dan memperbaiki kinerja                             

PT. Karisma Dutawasera Regional Bandung. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. 

Manfaat penelitian terutama untuk: 

a. Memberikan usulan rancangan Balanced Scorecard kepada perusahaan 

untuk pengukuran kinerja. 

b. Memberi masukan kepada manajemen perusahaan tentang sistem 

pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dengan konsep Balanced 

Scorecard. 

c. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi pihak 

yang berkepentingan, menjadi referensi dalam institusi pendidikan dan 

sebagai sarana pembelajaran bagi diri penulis. 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada PT. Karisma Dutawasera Regional Bandung 

ini menggunakan Balanced Scorecard yang dibatasi pada tingkat perusahaan. 

Penelitian ini difokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan melalui empat 

perspektif, yaitu perspektif finansial (shareholders), perspektif konsumen 

(customers), perspektif proses bisnis internal (internal business process) dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth). Implementasi 

terhadap sistem penilaian kinerja diserahkan sepenuhnya kepada pihak 

manajemen perusahaan dari PT. Karisma Dutawasera Regional Bandung. 




