
I. PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

Jatuhnya nilai rupiah beberapa tahun belakangan ini menjadi hal 

kritis bagi kelangsungan kegiatan operasional dan beban keuangan 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sejumlah beban 

biaya operasional dan produksi dinyatakan dalam mata uang US dollar, 

sedangkan rata-rata pendapatan yang diterima dalam rupiah. Atas dasar 

tersebut, perusahaan yang mampu bertahan hanyalah perusahaan-

perusahaan dengan kinerja tinggi yang konsisten dengan strategi 

perusahaan. 

Kinerja yang tinggi dan baik untuk dilakukan perusahaan adalah 

kinerja yang sangat bergantung pada kemampuannya dalam memobilisasi 

dan mengeksploitasi sumber daya serta aset tidak berwujud (intangible 

assets). Kinerja tersebut bukan hanya dilihat dari keberhasilan kinerja 

keuangan saja, namun merupakan hasil kinerja dari berbagai elemen lain 

dalam perusahaan, seperti menciptakan hubungan yang harmonis dan 

erat dengan pelanggan, memberikan produk atau jasa yang selalu inovatif 

dan kompetitif, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi yang 

canggih, serta menstimulasi ketrampilan dan motivasi karyawan. 

PT Katsushiro Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bisnis penghasil produk baja lembaran untuk kebutuhan industri 

alat-alat berat, pekerjaan sipil, alat pertanian, dan industri permesinan 

umum. Perusahaan yang berdiri pada tanggal 24 April 1995 di Cikarang, 
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Bekasi, Jawa Barat ini merupakan perusahaan PMA  (Penanaman Modal 

Asing) yang berasal dari Jepang. Produk baja lembaran yang diproduksi 

PT Katsushiro Indonesia  menggunakan bahan baku baja lembaran impor 

yang berkualitas tinggi.  

Penjualan produk PT Katsushiro Indonesia baik penjualan domestik 

maupun ekspor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 

2004, PT Katsushiro Indonesia dapat mencapai angka penjualan sebesar 

36,500 ton, sedangkan tahun 2003 hanya sebesar 24,813 ton. Hal ini 

berarti terdapat peningkatan penjualan sebesar 47 persen. Untuk lebih 

jelasnya perkembangan kuantitas penjualan PT Katsushiro Indonesia 

pada 1996 – 2004 dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Perkembangan Kuantitas Penjualan PT. Katsushiro Indonesia 
 

Grafik 1. Perkembangan Kuantitas Penjualan 

PT. Katsushiro Indonesia Periode 1996 - 2004
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      Sumber : PT. Katsushiro Indonesia (2005) 

 

Peningkatan penjualan tersebut merupakan salah satu indikasi 

adanya perkembangan PT. Katsushiro Indonesia yang setiap tahunnya 

dapat meningkatkan angka produksi. Dengan kondisi saat ini, PT 
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Katsushiro Indonesia dapat berupaya mewujudkan misinya menjadi 

perusahaan penghasil produk dari plat baja yang terbesar di Asia. Namun 

untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat diperlukan 

penilaian performance perusahaan yang tidak hanya melihat dari sisi 

penjualan dan produksi, tetapi dilihat juga aspek posisi keuangan secara 

menyeluruh, pemasaran produk, serta sumber daya manusia yang dimiliki.  

Salah satu alat yang dapat mengukur kinerja perusahaan secara 

menyeluruh tersebut yaitu adanya penerapan Balanced Scorecard di 

perusahaan.  

Balanced Scorecard dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1992) 

yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan tetap 

memelihara ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan perspektif 

keuangan. Ukuran-ukuran tersebut meliputi empat perspektif, yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis 

internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang terdapat 

pada organisasi atau perusahaan untuk melipatgandakan performasi 

keuangan dalam jangka panjang secara berkesinambungan (suistanable). 

Keempat perspektif Balanced Scoracard tersebut menggambarkan 

adanya keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, 

antara ukuran keuangan dan non keuangan, antara indikator lagging 

(hasil) dan indikator leading (pendorong), antara perspektif kinerja internal 

dan eksternal. Penerapan Balanced Scorecard pada perusahaan 

memerlukan suatu perencanaan, penyusunan target-target, dan 

penyelarasan inisiatif-insiatif strategis agar dapat disusun target 
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pencapaian sasarannya. Seluruh sasaran pencapaian individu atau kinerja 

individu tersebut akan menunjang program kerja perusahaan dan 

pencapaian sasaran perusahaan.  

Pentingnya Balanced Scorecard seperti telah disebutkan di atas, 

maka sebagai perusahaan yang besar PT Katsushiro Indonesia 

membutuhkan Balanced Scorecard untuk mengimplikasikan strateginya 

agar dapat berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan pada seluruh 

sektor (divisi). Balanced Scorecard juga memungkinkan para pimpinan 

(top management) untuk menjembatani kesenjangan utama yang ada 

dalam perusahaan, antara pengembangan dan formulasi strategi dengan 

proses implementasinya. Hal ini juga di dukung oleh munculnya 

permasalahan yang terjadi di dalam manajemen PT Katsushiro Indonesia 

yaitu karena terlalu banyak pesanan yang diterima oleh perusahaan dalam 

jumlah yang besar dan dengan jangka waktu pemesanan yang cepat 

menyebabkan PT Katsushiro Indonesia tidak dapat melayani permintaan 

tersebut (not on time delivery). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya 

kesenjangan komunikasi  antara divisi pemesanan dengan divisi produksi, 

karena orientasi target tiap divisi berbeda di mana pada divisi pemesanan 

targetnya adalah penjualannya tinggi dengan cara mencari pelanggan 

sebanyak-banyaknya dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada 

sedangkan pada divisi produksi targetnya adalah membuat produk yang 

berkualitas tinggi dan sesuai dengan pesanan. Oleh sebab itu untuk 

meminimalisasi kesenjangan komunikasi tersebut, maka diperlukan suatu 

alat yang dapat menggabungkan antara tujuan individu (divisi) dengan 
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tujuan perusahaan yaitu adanya penggunaan Balanced Scorecard di PT 

Katsushiro Indonesia.  

Setiap perusahaan selalu memerlukan dorongan dalam memantau 

serta menilai kegiatan pegawai, memperbaiki pedoman kerja, dan 

meningkatkan perencanaan pekerjaan. Pengimplementasian sebuah 

sistem baru selalu diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam 

suatu perusahaan. Namun implementasi sebuah sistem baru tidak dapat 

dirasakan manfaatnya secara langsung pada saat itu, sehingga diperlukan 

waktu untuk mengkaji kembali apakah sistem tersebut telah efektif dan 

dapat dilaksanakan. Suatu sistem dikatakan baik apabila manfaat yang di 

peroleh dapat dirasakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang 

oleh seluruh pegawai dalam perusahaan tersebut. Penekanan pentingnya 

sistem harus terus dilakukan oleh pimpinan perusahaan secara 

berkesinambungan, sehingga dengan demikian fungsi-fungsi 

penanggungjawab akan melaksanakan implementasi sistem ini dengan 

baik.        

Balanced Scorecard merupakan suatu alat manajemen 

kontemporer dalam mengukur kinerja perusahaan yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya lingkungan bisnis 

perusahaan yang sangat kompetitif dan bergejolak (dinamis) dengan 

mengerahkan juga memusatkan kapabilitas serta komitmen seluruh 

individu dalam membangun masa depan perusahaan. Balanced 

Scorecard memfasilitasi manajemen perusahaan dengan instrumentasi 

yang diperlukan untuk mengarahkan menuju sukses di masa depan. 
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Untuk mendapatkan keberhasilan yang diinginkan tersebut diperlukan 

dukungan dan keterlibatan pimpinan perusahaan secara konsisten, 

pendidikan dan komunikasi dari ukuran-ukuran di seluruh organisasi, 

terdapatnya feedback yang terus berkelanjutan, serta alat-alat pendukung 

guna memudahkan penerapan Balanced Scorecard di lingkungan 

perusahaan. 

Terdapat tiga hal yang membuat implementasi Balanced Scorecard 

dapat sukses pada suatu perusahaan, yaitu tool set, mind set, dan skill 

set. Tool set adalah alat-alat yang digunakan, khususnya information 

technology (IT) tools dan sistem (prosedur); mind set menyangkut nilai-

nilai kepercayaan, paradigma, dan budaya; dan skill set menyangkut 

kompetensi perusahaan dan sumber daya manusia-nya. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam pengembangan kinerja perusahaan perlu adanya identifikasi 

beberapa masalah dalam perumusan parameter kinerja dan ukuran-

ukurannya, dimana identifikasi permasalahan tersebut dapat 

menghasilkan suatu rumusan ukuran-ukuran kinerja yang tepat untuk 

diimplementasikan oleh PT Katsushiro Indonesia. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka perumusan masalah dari penelitian ini difokuskan pada 

pengukuran kinerja perusahaan dengan metode Balanced Scorecard pada 

PT Katsushiro Indonesia dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
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a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kinerja PT 

Katsushiro Indonesia dengan menggunakan metode Balanced 

Scorecard. 

b. Prioritas apa yang utama dalam penilaian kinerja PT Kastsushiro 

Indonesia. 

c. Bagaimana kinerja PT Katsushiro Indonesia di nilai berdasarkan 

metode Balanced Scorecard yang meliputi perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PT Katsushiro 

Indonesia dengan menggunakan metode Balanced Scorecard.  

b. Mengidentifikasi prioritas perspektif kinerja PT Katsushiro Indonesia.  

c. Menganalisis kinerja PT Katsushiro Indonesia dengan menggunakan 

metode Balanced Scorecard. 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak 

yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, guna meningkatkan 

kinerja perusahaan. Sedangkan bagi institusi pendidikan, dapat dijadikan 
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sabagai bahan pustaka dan sebagai pembanding dalam penelitian 

pengukuran kinerja perusahaan selanjutnya. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian pengukuran kinerja perusahaan dengan metode 

Balanced Scorecard ini dibatasi hanya pada PT Katsushiro Indonesia. 

Penelitian ini juga terbatas pada tahap pemberian alternatif pemecahan 

masalah. Aplikasi dan implementasi dari sistem penilaian kinerja 

diserahkan sepenuhnya kepada pihak  manajemen perusahaan. 




