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L PENDAHULUAN 

r .I. Latar Belakang 

ya peningkatan perekonomian Indonesia yang didukung oleh 

Pem an infrastruktur melalui prasarana dan sarana fisik seperti pembuatan 

jalan,  emb bat an, bendungan, irigasi, bangunan serta perurnahan dan mengelolaan 

dam seperti pertambangan, kehutanan clan pertanian memerlukan 

dipa 

ber daya 

fasll~tas penunjang yang dapat mernpermudah dan mempercepat kegiatan tersebut, 

salah satunya adalah alat berat. Samsi (1999), menyatakan bahwa alat berat 

equipmen) memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan 

---' ini untuk membantu efisiensi dalam setiap prosesnya Kine rja dari perusahaan 

; bekerja pada kegiatan tersebut akan dipengaruhi pula oleh kinerja alat yang 

kai. 

Situasi perekonomian Indonesia yang sedang berada pada tahap pemuIihan 

lah tetjadiiya krisis moneter temyata tidak mempenganh tingkat penjualan 

alat berat di Indonesia Sejak tahun 2000 perkembangan industri dibidang alat 

berat terus mengalami peningkatan Pemunbuhan pasar alat berat tahun 1995 

sampai 2005 dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Perkembangan Industri Alat Berat di Indonesia 



Alat berat merupakan fasilitas penunjang usaha yang penjualannya tidak 

sama dengan industri otomotif umumnya, yang lebih bersifat konsumtif Pappas 

dan Hirschey (1995) mengkategorikan alat berat sebagai produk yang memiliki 

perminttian elastis dimana sedikit perubahan terhadap harga akan sangat 

rnempengaruhi jumlah penjualannya Jumlah penjualan alat berat yang 

memperlihatkan trend yang terus meningkat seperti diperlihatkan pada Gambar 1. 

tidak serta merta berarti bahwa pelaku industri ini terlepas dari ancaman 

persaingan Meskipun jumlah pelaku di industri alat berat Indonesia tidak 

banyak, narnun tingkat persaingan yang terjadi cukup tinggi. Sebagai produk yang 

memiliki permintaan yang elastis, alat berat menghadapi tantangan yang besar 

dalam merebut dan mempertahankan pasar. Dengan harga jual yang relatif mahal, 

pasar yang t&batas serta persaingan yang cukup ketat, para pelaku di indushi ini 

haruslah mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggmnya 

disamping terus berupaya meningkatkan kinerja internal pe~sdIt ian agar bisa 

tetap eksis. 

Ada beberapa jenis dan merek alat berat yang dijual di Indonesia 

diantaranya adalah merek Caterpillar. Caterpillar merupakan salah satu merek 

yang terbesar di industri alat berat disamping beberapa merek seperti Komatsu, 

Kobelco, Hitachi dan merek-merek lain PT. Natra Raya sebagai pemsahaan yang 

memproduksi alat berat merek Caterpillar juga menghadapi persaingan yang 

cukup ketat dalam penjualan produknya Salah satu produk yang dibuat di PT. 

Natra Raya yaitu jenis Excavator berada pada urutan kedua dibawah Komatsu 

dalam pangsa pasarnya. Tahun 2005 Caterpillar jenis Excavator ini berhasil 



,,ingkatkan market sharenya dari 26,4% tahun 2004 menjadi 27,8% seperti 

terlihat pada Gambar 2. 

keterangaa CAT=Caterpillar, KOM=komatsu, KOB=Kobelw, VOL=Volvo, HIT=Hitaohi, 
OTHwthers (merek lain). 
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Total Industri 2005: 2,435 Unit 

; terus ditingkatkan oleh perusahaam Meskipun demikian kekuatan tawar 

mbeli yang semakin tinggi seperti hasil survey pelanggan yang dilakukan oleh 

AC Nielsen (2005), yang menunjukan bahwa konsumen produk Caterpillar sangat 

mementingkan faktor harga sebagai salah satu dam dalam memutuskan 

pembeiian alat memaksa perusahaan untuk memberikan harga jual yang 

kompetitif bahkan cendmng funm dari tahun ke tahun Diisi lain kenaikan harga 

bahan bakar minyak yang diikuti dengan kenaikan harga bahan baky biaya 

kansfortasi maupun upah tenaga kq'a membuat perusahaan justru hams 

mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam proses produksinya 

Tabel 1. memperlhatkan bnderungan harga jual produk PT. Natra 

Raya yang mengalami penurunan untuk menyesuaikan dengan permintaan 

konsumen 



keting PT. Trakindo Utama, 2005. 

Untuk menyikapi hal tersebut PT. Natra Raya bempaya untuk 

memperbaiki kineja intemalnya agar menjadi pemsahaan yang makin efisien 

melalui program peningkatan kualitas yang disebut dengan Six Sigma Six Sigma 

di PT. Natra Raya diterapkan sebagai pelaksanaan dari kebijakan Caterpillar Inc. 

yang mewajibkan fasilitasnya di seluruh dunia menerapkan Six Sigma sebagai 

The Way ofLife bagi Caterpillar. Menurut Pyzdek (2002), fdosofi ini merupakan 

upaya untuk meningkatkan kiierja perusahaan secara dramatis dan kontinyu 

untuk mencapai Lualitas tingkat dunia Program peningkatan kualitas Six Sigma 

dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan konsumen sekaligus meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. Dengan program Six Sigma perusahaan berusaha 

untuk menurunkan biaya-biaya perusahaan (drive down cost), mengurangi 

kesalahan ke ja  (reduces defect), memacu pertumbuhan bisnis (fiuels growth), 

meningkatkan kinerja dm.  servis (improves qualily) dan menciptakan efisiensi 

kerja (creates eflciencies). Dengan dernikian biaya yang semula digunakan untuk 

hal-hal tersebut dapat dikurangi sehingga keuntungan yang diperoleh pemsahaan 

diharapkan akan meningkat. 



1.2. ~dentifikasi Masalah 

Program perbaikan kualitas Six Sigma di PT. Natra Raya selama ini 

mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang dibuktikan dengan diberikannya 

penghargaan Most Improve Global Facility oleh Catterpillar Inc. sebagai 

pengakuan atas keberhasilan dari upaya perbaikan terus menerus yang dilakukan 

oleh pe~sEihi3an. Program perbaikan kualitas Six Sigma ini secara umum 

bertujuan untuk meningkatkan keuntungan atau pengurangan biaya yang 

keberhasilannya dapat langsung terlihat dari sisi finansial. Namun dernikian pihak 

manajem Len menyadari dan memandang penting perlunya diadakan suatu sistem 

pengumran kinerja yang mampu mengukur kinerja intangible asset. Hal ini 

karena pihak manajemen menemukan beberapa pennasalahan diluar kinerja 

keuangan .yang dianggap dapat menghambat upaya perbaikan kualitas baik 

selama program Six Sigma berlangsung maupun pada implementasi hasil 

perbaikan yang telah direkomendasikan, diantaranya: 

1. Kesulitan dalam merealisasikan program-program yaig telah dirancang oleh 

project owner untuk masuk dalam proyek Six Sigma, terutama pada proyek 

skala besar dan kompleks. 

2. Waktu penyelesaian satu proyek Six Sigma seringkali lebih lambat dari 

perkiraan semula sehingga mempengaruhi penjadwalan proyek'lain. 

3. Program perbaikan yang telah direkomendasikan melalui proyek Six Sigma 

pada kasus tertentu tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan. 

4. Pihak manajemen maupun team Six Sigma belum melakukan penelitian yang 

menyeluruh bagaimana tanggapan karyawan terhadap berbagai upaya 



perbaikan dan perubahan yang dilakukan, karena proyek Six Sigma 

rnenjadikan perusahaan sangat dinamis. 

Pihak manajemen melihat bahwa pengukuran kinerja perusahaan sebagai 

ar~nat diterapkannya program Six Sigma berdasarkan performa keuangan saja 

~dak memadai. Pelaksana Six Sigma diharapkan mampu memberikan 

E! n yang jelas terhadap kinerja mereka sehingga mampu memberikan 

u , ~ , ~ ~ .  ~ d i k  kepada pihak manajemen. Selain itu belum dibuatnya penilaian 

kiierja melalui empat perspektif Balanced Scorecard cukup menyulitkan dalam 

mengidentifikasi penyebab pernasalahan yang muncul. 

Dengan penerapan Balanced Scorecard pada pengukuran kinerja 

diharapkan dapat menjadi alternatif yang membantu perusahaan dalam membuat 

suatu sistem pengukuran kinerja yang menyeluruh dan mendapatkan hasil 

pengukuran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan serta dapat 

memberikan umpan balik mengenai penyebab di balik ha i l  kinerja tersebut. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, maka perumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana rancangan Balanced Scorecard pada pengukuran kinerja 

perusahaan di PT. Natra Raya? 

b. Dengan penerapan Balanced Scorecard bagaimana hasil pengukuran kinerja 

perusahaan di PT. Natra Raya? 

c. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kinerja program Six 

Sigma di PT. Natra Raya serta upaya-upaya apa yang hams dilakukan untuk 

meningkatkan kine rja? 



1 A Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

a. Men 

Peru 

. Men 

men 

ldesain sistem rancangan Balanced Scorecard untuk pengukuran kinerja 

sahaan 

b. Mengukur kinerja perusahaan dengan rancangan yang sudah dibuat. 

ganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung kinerja dan 

muskan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja 

1.5. Manfaat Penelitian 

a. Memberikan usulan rancangan Balanced Scorecard kepada pemsahaan 

sebagai altematif pengukuran kinerja perusahaan dalam menjalankan program 

Six Sigma 

b. Memberikan masukan padaperusahaan ha i l  dari pengukuran kinerja. 

c. Memberikan masukan pada perusahaan faktor-faktor penghambat pendukung 

kinerja pemsahaan serta upaya-upaya yang hams dilakukan untuk 

meningkatkan kine rja. 

1.6. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah perancangan Balanced Scorecard dan 

penerapannya pada pengukuran kinerja perusahaan sebagai pelaksana program 

Six Sigma. Rancangan Balanced Scorecard yang diajukan disini mulai dari 

penentuan Key Performance Indicators, strategy map dan performance range. 

Setelah rancangan Balanced Scorecard selesai dibangun, maka selanjutnya 

pengukuran kinerja perusahaan dapat mengacu pada Balanced Scorecard tersebut. 

Data penerapan Balanced Scorecard dalam pengukuran kinerja diambil 

berdasarkan data-data historis perusahaan dan data-data saat ini. 




