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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan dunia agribisnis yang dijadikan andalan dalam pergerakan 

perekonomian Indonesia akan semakin baik dan menarik sejalan dengan 

berkembangnya animo masyarakat terhadap kegiatan agribisnis secara luas. Salah 

satu produk subsektor agribisnis yang cukup menjanjikan adalah hortikultura. 

Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) hortikultura memegang peranan 

penting dalam sumber pendapatan petanian, perdagangan maupun penyerapan 

tenaga kerja.  

Berdasarkan Kepmentan Nomor 511/Kpts/PD.9/2006, komoditas 

hortikultura yang perlu ditangani sebanyak 323 jenis komoditas yang terdiri dari 

buah-buahan 60 jenis, sayuran 80 jenis, tanaman hias 117 jenis dan tanaman obat 

66 jenis. Secara umum komoditas hortikultura bercirikan: jenisnya sangat banyak 

tetapi masing-masing jenis dibutuhkan dalam jumlah relatif kecil, mudah rusak 

dan umur hidupnya yang relatif pendek, biasanya dibutuhkan dalam bentuk segar, 

dan sangat tergantung pada selera konsumen yang cenderung cepat berubah. 

Produk hortikultura meliputi tanaman sayur-sayuran, tanaman obat-obatan, buah-

buahan dan tanaman hias telah mampu meningkatkan PDB selama sepuluh tahun 

ini (2000-2010), perkembangan PDB hortikultura dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1 Perkembangan PDB Riil Subsektor Hortikultura 2000-2010 (Rp milyar) 

Tahun Buah Sayur T. Obat T. Hias Hortikultura 

2000 22.865 14.006 397 2.711 39.978 

2001 24.886 15.244 432 2.950 43.512 

2002 29.168 17.867 506 3.458 50.999 

2003 30.819 18.878 535 3.654 53.885 

2004 32.512 19.915 564 3.854 56.845 

2005 35.341 21.648 613 4.190 61.792 

2006 39.124 24.023 689 4.805 68.638 

2007 42.618 26.169 748 5.234 74.768 

2008 47.892 29.407 840 5.881 84.021 

2009 48.974 30.072 859 6.014 85.919 

2010 50.809 31.130 1073 6.441 89.453 

Laju (%/th) 6,71 7,61 9,34 8,22 3,95 

Sumber: Susenas (2011) 

 

Salah satu kelompok hortikultura yang potensial untuk dikembangkan di 

Indonesia adalah komoditi florikultura, yaitu tanaman hias seperti bunga potong, 

daun potong dan tanaman hias pot lainnya. Dari data Tabel 1 dapat disimpulkan 

bahwa nilai PDB untuk tanaman hias di Indonesia meningkat dengan laju 

pertumbuhan rata-rata 8,22% per tahun. Laju pertumbuhan tersebut adalah laju 

pertumbuhan terbesar dalam kelompok hortikultura setelah tanaman obat. Melihat 

semakin banyaknya faktor yang dapat meningkatkan permintaan tanaman hias 

seperti tingkat pendidikan yang berdampak meningkatnya kesadaran akan 

keindahan, bertambahnya populasi, banyaknya pembangunan gedung, hotel dan 
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perumahan dengan dekorasi tanaman yang beragam dapat diperkirakan 

permintaan akan tanaman hias pun stabil bahkan cenderung meningkat di tahun-

tahun mendatang. 

Tanaman hias, baik bunga potong maupun daun potong yang telah lama 

diproduksi secara komersil saat ini mulai banyak diminati oleh masyarakat dan 

terus berkembang, baik karena penampilan bentuk yang beraneka ragam, juga 

corak warna yang sangat bervariasi, mulai dari yang berwarna tunggal (hijau saja), 

maupun kombinasi beberapa warna. Selain secara morfologis, daya tarik tanaman 

hias dapat dinikmati sepanjang kehidupannya, persyaratan tumbuh dan 

pemeliharaannya relatif mudah. Perkembangan produksi hortikultura dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2 Perkembangan Produksi Komoditas Hortikultura Tahun 2009-2013 

No 
Kelompok 
Komoditas 

Produksi (Ton) Laju 
Pertum-

buhan (%) 
2009 2010 2011 2012 2013 

1 Sayuran 10.628.285 10.706.386 10.871.224 11.264.972 11.558.449 2,13 

2 Buah 18.653.900 15.490.373 18.313.507 18.916.731 18.288.279 0,31 

3 Florikultura :       

 a. Bunga Potong * 263.531.374 378.915.785 486.851.880 616.858.625 684.097.623 27,47 

 b. Daun Potong ** 4.050.498 6.871.141 4.550.551 3.192.945 3.394.093 3,08 

 c. Tanaman Pot       

 - Rumpun 2.471.857 2.454.373 4.553.674 5.025.370 1.972.808 8,61 

 - Pohon 19.512.944 21.656.442 26.214.980 24.584.077 29.343.407 11,29 

 d. Bunga Tabur 28.307 21.600 22.541 22.862 30.149 3,49 

 e. Lansekap 2.387.452 2.164.323 3.197.469 2.728.074 2.717.464 5,83 

4 Tanaman Obat 472.863 418.684 398.482 449.447 541.426 4,24 

 a. Rimpang 408.187 351.155 316.572 374.657 453.206 3,87 

 b. Non Rimpang 64.676 67.529 81.909 74.790 88.220 8,74 

Keterangan: *) Satuan produksi bungan potong adalah tangkai 
 **) Satuan produksi daun potong, tanaman pot, dan lansekap adalah pohon 

Sumber: Dirjen Hortikultura (2015) 

 

Berdasarkan data tersebut, secara umum produksi komoditas hortikultura 

mengalami peningkatan dengan laju yang fluktuatif. Laju kenaikan produksi 

terbesar komoditas florikultura adalah kelompok bunga potong sebesar 27,47 

persen, sedangkan produksi kelompok daun potongmeningkat sebesar 3,08 persen. 

Perbandingan laju pertumbuhan pada komoditas hortikultura dapat dilihat 

pada Tabel 3. Tanaman hias memiliki laju pertumbuhan sebesar 15,34 persen per 

tahun. 

Tabel 3 Laju Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas 

Hortikultura Tahun 2000-2010 (%/tahun) 

Komoditas Luas Panen Produksi Produktivitas 

Buah 1,97 4,98 0,58 

Sayur 2,25 1,32 -1,28 

Tanaman Obat 2,72 5,45 2,60 

Tanaman Hias -11,05 10,16 15,34 

Total 2,64 3,68 2,68 

Sumber: Susenas (2011) 
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Upaya peningkatan produksi florikultura dilakukan melalui perluasan area 

panen dan peningkatan produktivitas. Selama tahun 2000-2010, secara 

keseluruhan produksi komoditas hortikultura mengalami peningkatan dari 17,34 

juta ton menjadi 31,18 juta ton, atau meningkat 3,68%/tahun. Peningkatan 

terbesar terjadi pada kelompok tanaman hias dengan laju 10,16%/tahun, menyusul 

kelompok tanaman obat dengan laju 5,45%/tahun, diikuti kelompok buah 

4,98%/tahun dan kelompok sayuran 1.32%/tahun. 

Mengacu pada tabel-tabel yang disajikan sebelumnya menggambarkan 

kondisi perkembangan usaha hortikultura khususnya florikultura/tanaman hias 

yang memiliki perkembangan tinggi dengan tingkat efisiensi produktivitas yang 

baik jika dibandingkan dengan kelompok hortikultura lainnya. Pencapaian tingkat 

produktivitas yang baik tersebut secara umum dapat dicapai dengan 

memperhatikan mutu kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), baik pada kegiatan 

perusahaan secara umum maupun budidaya lapang. Wibowo (2007) berpendapat 

kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada 

ekonomi. Gibson et al. (2009) membagi kinerja kedalam tiga kelompok yaitu 

kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi. Mutu kinerja SDM 

merupakan salah satu faktor yang berperan untuk meningkatkan produktivitas 

kinerja suatu organisasi atau perusahaan, sehingga diperlukan SDM yang 

mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat 

mendukung peningkatan prestasi kinerja karyawan. 

Pada umumnya perusahaan tanaman hias belum memiliki karyawan dengan 

kompetensi memadai, khususnya pada karyawan manajerial. Hal ini dibuktikan 

masih rendahnya produktivitas karyawan dan sulitnya mengukur kinerja karyawan 

dilingkup perusahaan. Penilaian prestasi kinerja karyawan di perusahaan tanaman 

hias, belum dilaksanakan secara optimal terutama dalam menilai kinerja karyawan 

kantor maupun karyawan lapang. Hal tersebut dikarenakan pengusaha tanaman 

hias yang umumnya masih dalam skala usaha rumah tangga dan dengan 

penerapan manajemen yang sederhana (Direktorat kredit, BPR dan UMKM 2008). 

Pengukuran kinerja SDM tersebut nantinya akan menggambarkan kinerja sebuah 

perusahaan sepenuhnya, sehingga diperlukan sebuah kegiatan dengan mengukur 

kinerja pada sebuah perusahaan, agar arah perkembangannya sesuai dengan visi 

misi yang dibuat oleh manajemen perusahaan. 

Menurut Kaplan dan Norton (2002) Balanced Scorecard (BSC) adalah salah 

satu konsep sistem manajemen stratejik yang menerjemahkan misi dan strategi 

suatu organisasi dalam tujuan dan ukuran operasional yang kemudian 

dikembangkan dalam empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan. BSC memberikan pengetahuan, keterampilan dan sistem yang 

memungkinkan untuk belajar dan berkembang secara terus menerus melalui 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, dan dalam berinovasi untuk 

membangun kemampuan kompetitif melalui perspektif proses bisnis internal, dan 

pada akhirnya memberikan nilai yang spesifik kepada stakeholders melalui 

perspektif pelanggan, dan pemegang saham  melalui perspektif finansial. Selain 

itu pengukuran kinerja menggunakan BSC dapat diterapkan pada organisasi atau 

usaha pada berbagai skala, baik usaha skala besar maupun skala uaha mikro kecil 

menengah (UMKM) selama organisasi atau usaha tersebut memiliki visi dan misi 
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yang ingin dicapai. Pada umumnya BSC digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan besar, pabrik besar, rumah sakit besar, dan segala sesuatu dengan 

skala besar. Namun, balanced scorecard bisa diaplikasikan dalam organisasi yang 

tidak harus besar dan menganut manajemen sederhana seperti Puskesmas, 

koperasi dan UMKM, balanced scorecard sejatinya adalah sebuah manajemen 

strategi (Afan 2014).  

Pesona Daun Mas Asri adalah salah satu perusahaan agribisnis yang 

bergerak dalam bidang usaha budidaya tanaman hias potong. Perusahaan ini 

terletak di Jalan Rulita, Ciawi Bogor. Produk yang dihasilkan perusahaan ini 

adalah daun potong dan bunga potong yang nantinya digunakan sebagai dekorasi 

baik untuk dekorasi ruangan gedung dan hotel-hotel mewah, dekorasi berupa 

rangkaian bunga dari yang kecil sampai dengan karangan ucapan dan dekorasi 

pada acara perkawinan dan acara-acara besar lainnya. Saat ini perusahaan 

mayoritas menjual produknya ke para trader tanaman hias potong baik di dalam 

kota maupun ke luar kota (Jabodetabek). Para pelanggan memilih produk Pesona 

Daun Mas Asri karena mutu tanaman potong yang dihasilkan lebih baik 

dibandingkan produk petani. Selain itu untuk beberapa jenis tanaman potong 

seperti philodendron marble, asparagus, dan celosia produksi Pesona Daun Mas 

Asri memiliki produk yang lebih unggul dibanding produsen tanaman hias potong 

lainnya di daerah Jawa Barat. Perusahaan berdiri sudah lebih dari 20 tahun, 

namun perusahaan melakukan pengukuran kinerja hanya berdasarkan aspek 

keuanganya. Aspek keuangan yang menjadi indikator kinerja perusahaan yaitu 

nilai penjualan. 

 

Perumusan Masalah 

Tanaman hias potong memiliki kegunaan dan fungsi yang cukup penting 

maka PT Pesona Daun Mas Asri sudah seharusnya menjaga keunggulan 

perusahaan yaitu mutu produk, pelayanan pembelian dan menjaga kepercayaan 

pelanggan dengan cara menjaga mutu kerja para karyawan/SDM. Namun 

demikian, dalam upaya menciptakan kinerja karyawan PT Pesona Daun Mas Asri, 

nampaknya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi, sehingga sulit untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Kondisi yang belum ideal masih ada dalam PT 

Pesona Daun Mas Asri, dimana masih ada kendala pada bagian-bagian penting 

dalam perusahaan, yaitu keuangan, pemasaran, kegiatan produksi dan karyawan. 

Permasalahan perusahaan pada bagian keuangan yang terjadi di PT Pesona 

Daun Mas Asri adalah penerimaan dari penjualan produk. Laju pertumbuhan 

penerimaan PT Pesona Daun Mas Asri pada tahun 2009-2013 berkisar 20-30% 

per tahun. Tahun 2014 pertumbuhan penerimaan penjualan perusahaan kurang 

dari 20%. Selain itu permasalahan keuangan yang terjadi di perusahaan adalah 

banyaknya piutang usaha perusahaan yang sudah menunggak cukup lama, bahkan 

sampai dengan 1 tahun lamanya. Hal tersebut mengakibatkan keuangan 

perusahaan tidak optimal. 

Pada bagian pemasaran produk, PT Pesona Daun Mas Asri memiliki 

permasalahan yaitu jumlah pelanggan tetap yang dimiliki perusahaan cenderung 

tidak bertambah, saat ini perusahaan hanya melakukan kegiatan pemasaran dan 

promosi sebatas menjaga loyalitas pelanggan lama perusahaan. Hal ini membuat 
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perusahaan sulit berkembang menjadi perusahaan menurut visi misi dan target 

keuangan yang ditentukan. 

Permasalahan perusahaan pada bagian operasional produksi adalah 

diperlukannya kegiatan budidaya yang lebih intensif, terutama pada budidaya 

produk bunga potong, karena sifat kegiatan produksinya lebih sensitif. Selain itu,  

para pelanggan PT Pesona Daun Mas Asri umumnya berada di luar kota, maka 

kegiatan pengiriman produk sampai ke tempat pelanggan harus diperhatikan dan 

tepat waktu. Kegiatan tersebut memengaruhi secara langsung terhadap loyalitas  

pelanggan perusahaan. 

Pada bagian SDM atau karyawan perusahaan memiliki Permasalahan pada 

kompeteni para karyawan lapang/budidaya yang tidak merata sehingga 

memengaruhi mutu produk tanaman potong perusahaan. Selain itu terkadang 

masih terjadi adanya produk dan peralatan yang hilang. 

Kendala tersebut dapat mengakibatkan kinerja perusahaan tidak sesuai 

dengan visi misi dan tujuan perusahaan. Tingkat kinerja perusahaan saat ini 

berasal dari kinerja para pegawai yang secara umum menurun, hal tersebut terlihat 

dari motivasi dan komitmen pegawai rendah dalam mengerjakan pekerjaan dan 

juga lingkungan kerja yang kurang nyaman, sehingga pekerjaan para pegawai 

tidak dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam kaitannya 

dengan kinerja pegawai, hal tersebut tentunya harus segera dibenahi agar para 

pimpinan dan bawahan pada perusahaan tersebut dapat menjaga keunggulan 

perusahaan yang menguntungkan bagi konsumen dan pemegang saham. 

Lingkungan perusahaan yang baik menuntut PT Pesona Daun Mas Asri 

harus dikelola secara profesional dalam mencapai visi, misi dan strategi 

perusahaan yang tepat, sehingga memudahkan PT Pesona Daun Mas Asri dalam 

mencapai sasarannya jika didukung oleh strategi SDM yang baik, struktur dan 

budaya organisasi yang tepat dan sesuai. Selama ini, PT Pesona Daun Mas Asri 

menggunakan penilaian kinerja perusahaan dengan metode sederhana. Walupun 

perusahaan saat ini selalu diaudit oleh pihak eksternal, namun perusahaan 

mengukur kinerja perusahaan hanya melihat dari sisi keuangan perusahaan. 

Metode tersebut dikhawatirkan masih memiliki kelemahan, karena hanya melihat 

dari satu aspek (keuangan). Penentuan tolak ukur kinerja dengan metode BSC 

bersifat fleksibel, sehingga dengan penggunaan BSC pada PT Pesona Daun Mas 

Asri dapat disesuaikan dan dirangkai dengan harapan konsumen dan harapan 

karyawan dalam upaya pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah 

dibuat. Mengingat pentingnya peningkatan kinerja oleh PT Pesona Daun Mas Asri, 

maka perlu dilakukan perancangan suatu strategi yang memadukan berbagai 

perspektif, yaitu stakeholder melalui pendekatan BSC. Sebagai pelaksanaan 

program peningkatan kinerja perusahaan dengan metode BSC yang lebih 

komprehensif, akurat dan terukur. 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk rancangan sistem pengukuran kinerja PT Pesona Daun 

Mas Asri dengan pendekatan Balanced Scorecard? 

2. Bagaimana pencapaian kinerja PT Pesona Daun Mas Asri dengan pendekatan 

Balanced Scorecard? 

3. Aspek apa yang perlu ditingkatkan sebagai upaya yang dilakukan PT Pesona 

Daun Mas Asri untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan, 

maka tujuan penelitian adalah: 

1. Menyusun rancangan pengukuran kinerja PT Pesona Daun Mas Asri dengan 

pendekatan BSC; 

2. Mengukur pencapaian kinerja PT Pesona Daun Mas Asri dengan pendekatan 

BSC; 

3. Merekomendasikan aspek yang perlu ditingkatkan sebagai upaya yang dapat 

dilakukan PT Pesona Daun Mas Asri untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu PT Pesona Daun Mas Asri dalam 

merancang strategi pengukuran kinerja organisasi yang dapat meningkatkan 

kinerja menuju kondisi yang lebih baik, serta dapat mengetahui kinerja SDM 

PT Pesona Daun Mas Asri dalam menyeimbangkan pengukuran kinerja 

tersebut dari aspek keuangan dengan aspek non keuangan. 

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pada bidang strategi dan SDM 

yang dapat dimanfaatkan untuk penulisan berikutnya. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terutama 

dalam manajemen SDM dan manajemen strategi dengan pendekatan BSC 

yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan studi lebih lanjut. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada penjabaran visi, misi, ke dalam sasaran strategi 

yang dapat diukur, yaitu kontribusi dari para pekerja PT Pesona Daun Mas Asri 

yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pencapaian sasaran organisasi 

dengan perancangan dan pengukuran kinerja BSC guna mengetahui pencapaian 

kinerja perusahaan tersebut secara keseluruhan, khususnya tahap perancangan dan 

pengukuran BSC.  

Batasan penelitian ini hanya lingkup perusahaan PT Pesona Daun Mas Asri. 

Perolehan informasi pada penelitian ini dibatasi hanya untuk: perspektif finansial 

data yang diperoleh adalah informasi dari data keuangan PT Pesona Daun Mas 

Asri seperti penerimaan penjualan, kas besar perusahaan dan biaya pegawai saja; 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan 

dan pembelajaran.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN 

Perkembangan Industri Tanaman Hias 

Industri tanaman hias pada awalnya mulai berkembang di negara-negara 

maju dan beriklim subtropis, seperti Amerika dan Eropa. Kondisi lingkungan pada 

daerah subtropis tidak memungkinkan sebagian tanaman untuk tumbuh, sehingga  
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