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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

 

PT Kangar Consolidated Industries (dikenal dengan nama KCI) didirikan pada 

tahun 1973 yang merupakan perusahaan joint venture antara ACI Glass Packaging 

yang berkedudukan di Australia dengan partnernya di Indonesia.  KCI merupakan 

perusahaan manufaktur yang  berorientasikan bisnis dengan spesialisasi produksi 

botol yang meliputi makanan, sayuran, minuman energi, farmasi, kosmetik, dan 

beberapa item lainnya.   Pada tahun 1998, ACI Glass packaging yang merupakan 

induk perusahaan, diakuisisi oleh perusahaan Amerika, Owens-Illinois (O-I), 

sehingga KCI menjadi perusahaan PMA sepenuhnya.    

KCI yang berkedudukan di Jln. Raya Bekasi Km 24, Jakarta Timur, 

merupakan satu dari tiga produsen botol yang berada di Indonesia.  Dua lainnya 

merupakan perusahaan BUMN dan swasta, yaitu PT Industri Glass (Iglas) dan PT 

Mulia.  KCI menguasai lebih banyak segmen pasar botol-botol minuman suplemen 

dan bir, Mulia lebih banyak menguasai segmen botol softdrink dan saos, dan Iglas 

menguasai lebih banyak segmen botol farmasi dan parfum.  Selain berorientasi lokal,  

KCI pun mampu melakukan eksport botol ke Malaysia, Singapura,  Australia dan 

negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik lainnya.   

Pabrik-pabrik botol di Indonesia semuanya berada di Pulai Jawa, KCI di 

Jakarta, Mulia Glass bertempat di Cikarang (Bekasi) dan Iglass bertempat di Surabaya 

dan Gresik, seperti yang tercantum di Gambar 1 berikut ini ; 
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Gambar 1. Lokasi Pabrik Botol di Indonesia (Sumber :  KCI, 2006) 

 

Persaingan di antara ketiga produsen tersebut semakin ketat pada saat ini, 

dimana mereka dituntut untuk meningkatkan kualitas produk dan menjualnya dengan 

harga yang kompetitif.  Kesadaran yang mulai meninggi dari produsen dan 

masyarakat akan kehigienisan dan keamanan penggunaan kemasan botol menuntut 

produsen botol untuk besifat reaktif.   

Di dalam industri botol, keberhasilan penjualan botol sangat dipengaruhi oleh 

keberhasilan customer-nya di dalam memasarkan dan menjual consumers goods, 

misal, KCI akan mencapai penjualan yang baik apabila tingkat penjualan minuman 
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berenergi krating daeng yang menggunakan kemasan botol mencapai sukses di 

pasaran, dimana produsen kratingdaeng di Indonesia dipegang oleh PT Asia Health 

Energy Beverages yang merupakan customer KCI.  Hal ini dialami oleh KCI di saat 

penjualan kratingdaeng di Indonesia menguasai 50.64 persen pangsa pasar di tahun 

2000.   

Seiring berjalannya waktu dan semakin meningkatnya persaingan global, 

dimana pesaing tidak hanya berasal dari produsen lokal, tetapi juga berasal dari luar 

yang berpotensi menyebabkan penurunan “kepemilikan kue”.  Selain itu, semakin 

bervariasinya bentuk kemasan di luar botol, seperti karton plastik (didominasi oleh PT 

Tetra Pack), kaleng dan dalam bentuk sachet.  Hal ini didasari oleh adanya pemikiran 

perusahaan untuk berlomba melakukan “penciptaan nilai” (value creation) melalui 

berbagai produk yang tak terhitung variannya sehingga dapat menguasai pasar.      

Pada saat ini sedang marak aplikasi ilmu-ilmu manajemen didalam 

operasional perusahaan yang di harapkan dapat meningkatkan efektif dan efisiensi 

secara maksimal.  Terutama di masa sulit seperti sekarang yang di sebabkan oleh 

meningkatnya biaya operasional  yang meliputi harga BBM, transportasi dan listrik.  

Peningkatan biaya yang berhubungan dengan biaya operasional akan sangat 

berpengaruh dengan harga penjualan, dan keuntungan yang akan diperoleh.  Semua 

hal tersebut tak dapat dihindari dan harus disiasati agar dapat tetap eksis di dalam 

industri perbotolan serta dapat menguasai pasar. 

 Sun Tzu, seorang ahli strategi perang China dalam karya tulisnya yang 

legendaris berupa Seni Strategi Perang Sun Tzu, terdapat filosofi yang populer dan 

mendunia, yaitu zi ji zi bi, bai zhan bai sheng, yang memiliki arti ”Bila kita mengenal 

dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan maka dalam 100 kali perperangan 

kita akan memenangkan 100 kali perperangan pula”.          
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Melihat hal tersebut, KCI harus melakukan langkah-langkah strategis yang 

dapat diandalkan untuk memenangkan persaingan tersebut.  Saat ini, perusahaan 

bersaing dalam lingkungan yang kompleks sehingga pemahaman yang akurat tentang 

tujuan serta metode untuk mencapainya adalah amat vital.  Saat ini KCI tidak 

memiliki suatu metode yang baku di dalam mengevaluasi dan menganalisa 

operasional perusahaan.  Langkah strategis yang diambil adalah penerapan Balanced 

Scorecard. Balanced Scorecard menyediakan kerangka untuk membangun 

keunggulan kompetitif melalui empat perspektif yaitu : keuangan, pelanggan, bisnis 

internal dan pertumbuhan dan pembelajaran.  Konsep Balanced Scorecard yang 

dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton sejak tahun 1992 ini 

mengusulkan penciptaan suatu daftar tolak ukur, kedua-duanya financial dan 

nonfinancial, melalui mana perusahaan dapat mengendalikan operasinya dan 

mengaitkan atau menyeimbangkannya secara bersamaan berbagai tolak ukur untuk 

mengawasi baik kinerja jangka pendek maupun jangka panjang.  Balanced Scorecard 

diyakini mampu membantu perusahaan menerapkan strategi mereka lebih cepat dan 

efektif.    

  Oleh karena itu diharapkan Balanced Scorecard dapat dijadikan kerangka 

kerja utama proses manajerial penting perusahaan, antara lain penetapan tujuan 

perorangan dan tim, kompensasi, alokasi sumber daya, penganggaran dan 

perencanaan, serta umpan balik dan pembelajaran strategis.  Selain itu, dengan 

memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi hambatan atau menggagalkan penerapan 

Balanced Scorecard, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah preventive dan 

sosialisasi mengenai Balanced Scorecard kepada karyawan. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas meliputi faktor-faktor internal dan eksternal, 

strategi serta aplikasinya.  KCI memiliki bibit-bibit untuk diaplikasikan dalam suatu 

kerangka manajemen, tetapi semuanya itu masih berdiri sendiri-sendiri, belum 

menjadi suatu kesatuan.  Dari kegiatan bisnis internal, KCI memiki perangkat 

software SAP (Systems Aplication and Products) yang terintegrasi.  Sistem ini 

memiliki kemampuan yang mudah digunakan dan sangat informatif.  Dari sisi 

keuangan, pemanfaatan yang maksimal dari SAP membuat pelaporan data-data 

operasional dapat diketahui secara akurat, sehingga keuntungan dari penjualan dapat 

diperoleh.  Dari sisi pelanggan, KCI memerlukan langkah-langkah strategis untuk 

menarik pelanggan serta memperluas pasar.  Sudah saatnya KCI memberikan 

perhatian serius terhadap ekspor. Hal ini yang perlu dibenahi saat ini, terutama dalam 

dua tahun terakhir.  Diperlukan sikap yang serius dan langkah yang matang untuk 

melakukannya. Dari sisi pertumbuhan dan pembelajaran, KCI memerlukan 

pengembangan bagi karyawannya.  Satu hal yang terlupakan akhir-akhir ini.  Dalam 

hal ini, peran HRD sangat penting.  Jangan sampai regenerasi dan strukturisasi yang 

sudah dilakukan sia-sia.  Selain itu, mengetahui hambatan-hambatan yang akan 

ditemui, keunggulan dan kelemahan-kelemahan serta pendorong didalam proses 

perancangan Balanced Scorecard. 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Bagaimana proses pembangunan dan penerapan Balanced Scorecard yang 

dilaksanakan pada PT. Kangar Consolidated Industries ? 

2) Apa saja kelebihan dan kekurangan Balanced Scorecard, hambatan dan 

pendorong penerapan Balanced Scorecard serta hasil penerapan Balanced 

Scorecard pada PT Kangar Consolidated Industries ? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Mendeskripsikan proses perencanaan Balanced Scorecard yang dilaksanakan 

oleh PT. Kangar Consolidated Industries. 

2) Mendeskripsikan keunggulan dan  kendala penerapan Balanced Scorecard 

pada PT. Kangar Consolidated Industries. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam strategi bersaing. 

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bagi perencanaan perusahaan. 

3) Sebagai sarana untuk mengiplementasikan ilmu serta pengalaman dalam 

manajemen strategis bagi penulis. 

 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini meliputi : 

1. Penelitian pengukuran kinerja perusahaan dengan metode Balanced Scorecard 

dibatasi hanya pada PT Kangar Consolidated Industries. 

2. Pelitian terbatas pada tahap pemberian alternatif pemecahan masalah. Aplikasi 

dan implementasi dari penilaian kinerja diserahkan sepenuhnya pada 

manajemen perusahaan. 

3. Wawancara dibatasi hanya pada level top management yang meliputi : 

 CEO, sebagai pemimpin tertinggi dan bertanggung jawab atas sukses 

tidaknya perusahaan. 
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 Finance Director, bertanggung jawab dari sisi keuangan perusahaan 

serta memantau jalannya operasional perusahaan, business procedur 

dan asset perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditentukan.  Finance Director dibantu oleh dua orang  Manager, 

Finance & Accounting Manager.  

 Marketing Manager, bertanggung jawab atas penjualan produk botol 

dan membuat strategi untuk memenangkan persaingan. 

 Plant Manager, bertanggung jawab atas jalannya proses produksi, 

perawatan mesin dan peralatannya serta kualitas produk. 

 Human Resources Director, bertanggung jawab atas segala 

permasalahan yang berhubungan dengan karyawan, legal, dan 

masyarakat.   

Di dalam melakukan penelitian ini terdapat kendala yang dihadapi oleh 

penulis yang terdiri dari :  

 PT Kangar Consolidated Industries bukan merupakan perusahaan go public, 

oleh karenanya tidak semua data dapat diperoleh.  Sehingga data-data 

keuangan dan operasional produksi tidak dapat disajikan. 

 Penyebaran questioner dan interview yang ditujukan kepada President 

Director (CEO), Human Resources Director dan Plant Manager, tergantung 

kepada kesibukannya masing-masing. 

 

 

 

 

 




