
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perusahaan baik skala kecil maupun skala besar menerapkan aplikasi ilmu 

manajemen strategis. Konsep manajemen strategis diterapkan oleh perusahaan 

untuk memahami lingkungan industri secara baik dan benar. Dengan mengerti 

lingkungan industri akan membuat perusahaan waspada terhadap sumber 

persaingan yang mungkin ada, prilaku dan tanggapan perusahaan lain serta 

pengaruhnya terhadap profitabilitas. Setiap perusahaan dituntut untuk bisa dengan 

cepat memahami arah kondisi pergerakan persaingan bisnis. Russel (2013) 

berpendapat tentang pentingnya mengkomunikasikan strategi ke seluruh karyawan 

perusahaan sehingga mereka dapat terlibat dan berkontribusi langsung terhadap 

pelaksanaan strategi, strategi tersebut harus dapat direalisasikan ke dalam praktek 

bisnis yang menghasilkan kesuksesan kinerja bagi perusahaan di tengah ketatnya 

persaingan. Kinerja yang baik menjadi salah satu faktor yang harus dimiliki 

perusahaan agar mampu bertahan dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.  

Iklim bisnis yang baik di Indonesia menarik minat investor untuk 

menanamkan investasinya. Menurut data Colliers (2017) pertumbuhan 

pembangunan gedung untuk perkantoran hampir meningkat setiap tahunnya, 

minimal 2 gedung baru di setiap distrik/ wilayah bisnis di jalan utama Jakarta. 

Selama 2017, terdapat 12 gedung perkantoran baru yang dibangun di kawasan 

Central Business District (CBD) Jakarta dan 11 di luar CBD. Adapun 12 gedung 

perkantoran baru di CBD didistribusikan ke enam lokasi, yakni dua gedung di 

Rasuna Said, Gatot Subroto, dan Satrio, kemudian empat gedung di Sudirman dan 

dua gedung sisanya di Mega Kuningan. Sepuluh gedung perkantoran baru di luar 

CBD terbagi secara merata ke dalam beberapa wilayah seperti Jakarta Barat, 

Selatan, Utara, dan Pusat. Besarnya peluang investasi di bidang property baik itu 

penyewaan gedung untuk perkantoran dan penyewaan gedung untuk shopping 

center menarik sejumlah investor untuk menanamkan investasinya.  

PT Cipta Paramula Sejati adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bisnis pengelolaan gedung di Jakarta. PT Cipta Paramula Sejati mengelola 

penyewaan gedung dan ruangan perkantoran di Gedung Jakarta Design Center. 

Jakarta Design Center (JDC) merupakan mall yang memiliki tiga jenis usaha yang 

berkaitan dengan penyewaan ruangan gedung. Pertama, menyediakan penyewaan 

ruangan bagi para tenant yang bergerak dalam bidang penjualan produk interior 

dan arsitektur. Kedua, menyediakan penyewaan ruangan kantor bagi para 

pengusaha yang bergerak dalam jasa desain interior dan arsitektur. Ketiga, 

menyediakan fasilitas ruangan yang fleksibel dan dilengkapi peralatan memadai 

untuk seminar, pameran, product launching, press conference dan dapat 

dimanfaatkan secara paralel. Lokasi Jakarta Design Center sangat strategis yaitu 

di Jalan Jendral Gatot Subroto, yang merupakan salah satu jalan utama pusat 

bisnis atau disebut juga financial district (poros Sudirman- Thamrin- Kuningan) 

(Trends 2007). 

Lingkungan bisnis tidak terlepas dari suatu persaingan. Lingkungan bisnis 

yang bergerak dinamis dan adanya uncertainly dalam perubahan lingkungan, 

membuat faktor yang mendukung kemampuan bersaing senantiasa ikut berubah- 
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ubah. PT Cipta Paramula Sejati dalam menjalankan bisnis nya pun tidak terhindar 

dari persaingan. Banyaknya pertumbuhan pembangunan gedung – gedung baru 

untuk penyewaan perkantoran, ritel dan convention center, menuntut PT Cipta 

Paramula Sejati untuk dapat mengetahui seberapa jauh kinerja atau performance 

perusahaan saat ini. Untuk mengetahui kinerja perusahaan maka PT Cipta 

Paramula Sejati harus merancang sedemikian rupa strategi perusahaannya agar 

tetap dapat bertahan dalam persaingan. PT Cipta Paramula Sejati harus 

mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan dapat membaca 

peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi, selain itu perusahaan juga harus 

bisa meningkatkan kinerja perusahaan agar tidak hanya dapat bertahan dalam 

persaingan, akan tetapi agar bisa memenangkan persaingan. Salah satu metode 

pengukuran kinerja yang tidak hanya mengukur kinerja dari segi keuangan saja 

adalah Balanced Scorecard (BSC). Metode BSC menerjemahkan visi dan misi 

perusahaan ke dalam sasaran strategi yang akan dicapai dengan 

mempertimbangkan aspek keuangan dan non keuangan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Roussas dan Mccaskill (2015) melakukan penelitian pengukuran 

kinerja perusahaan dengan membandingkan pengukuran BSC dengan pengukuran 

tradisional di empat negara (Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan Italia). 

Hasilnya diperoleh keempat negara yang diteliti lebih memilih untuk 

menggunakan BSC sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan. Penggunaan 

sistem BSC untuk pengukuran kinerja suatu perusahaan tidak hanya dari sisi 

keungan saja menjadi menarik untuk dikaji terutama bagi perusahaan yang 

bergerak dibidang pengelolaan gedung seperti PT Cipta Paramula Sejati. 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, hal tersebut menarik penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Penyusunan Sistem Balanced Scorecard 

pada PT Cipta Paramula Sejati”. 

 

 

Perumusan Masalah 

Perubahan lingkungan bisnis yang dinamis mengharuskan perusahaan 

menyesuaikan keputusan strateginya agar tetap memiliki daya saing yang 

berkesinambungan. Semakin kompleks kondisi lingkungan bisnisnya, maka akan 

semakin sulit pula keputusan strategis yang harus diambil oleh perusahaan 

tersebut (Wheelen dan Hunger 2003). Setiap perusahaan akan dihadapkan pada 

berbagai permasalahan, baik itu permasalahan yang berasal dari dalam perusahaan 

(internal) maupun permasalahan dari luar perusahaan (eksternal). Permasalahan 

persaingan seperti yang di jelaskan pada latar belakang dan kemampuan kinerja/ 

performance merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh PT Cipta 

Paramula Sejati, tantangan tersebut dapat menjadi sebuah peluang atau pun 

menjadi sebuah ancaman bagi PT Cipta Paramula Sejati. Untuk menghadapi 

tantangan tersebut, maka PT Cipta Paramula Sejati harus dapat memilih strategi 

yang tepat dan komprehensif, sehingga PT Cipta Paramula Sejati dapat tetap 

bertahan dalam persaingan. Yancy (2014) meneliti dampak penggunaan BSC 

terhadap tujuan jangka panajang kinerja keuangan sebuah perusahaan. Hasilnya 

diperoleh bahwa penggunaan bsc tidak hanya memberi dampak terhadap kinerja 

keuangan di masa depan, tetapi juga memberikan dampak terhdap kinerja bidang 
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lain selain keuangan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang maka 

permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi 

PT Cipta Paramula Sejati dalam menghadapi persaingan? 

2. Apa sajakah sasaran strategi dan indikator yang menjadi tolak ukur kinerja 

(Key Performance Indicator) ditinjau dari empat perspektif Balanced 

Scorecard? 

3. Bagaimana metode pengukuran kinerja di PT Cipta Paramula Sejati 

berdasarkan konsep Balanced Scorecard? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kondisi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi 

PT Cipta Paramula Sejati dalam menghadapi persaingan. 

2. Menganalisis sasaran strategi dan indikator yang menjadi tolak ukur kinerja 

(Key Performance Indicator) ditinjau dari empat perspektif Balanced 

Scorecard. 

3. Menyusun metode pengukuran kinerja di PT Cipta Paramula Sejati 

berdasarkan konsep Balanced Scorecard. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya, diperoleh manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan dalam hal evaluasi dan pengembangan strategi 

perusahaan. 

2. Bagi Mahasiswa, merupakan sarana meningkatkan pengetahuan dan 

pengembangan diri dalam menganalisa suatu masalah dan memberikan solusi. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan, memberikan wawasan yang lebih luas tentang 

bagaimana penerapan ilmu strategi dengan pendekatan analisis BSC di 

perusahaan yang sebenarnya, dan memberikan variasi penyusunan sistem BSC 

untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa propeti, khususnya dalam 

penyewaan gedung untuk bisnis. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri atas: Subjek penelitian dan objek 

penelitian. Subjek penelitian adalah penyusunan BSC. Objek penelitian adalah PT 

Cipta Paramula Sejati. Adapun batasan yang diterapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian ditujukan kepada PT Cipta Paramula Sejati untuk menganalisis 

kondisi eksternal dan internal, perumusan strategi, dan penyusunan BSC. 

2. Data yang digunakan adalah data perusahaan yang didapatkan pada waktu 

penelitian dilakukan. 

3. Penelitian hanya sampai penyusunan BSC sesuai dengan yang dijabarkan 

dalam visi dan misi yang telah dibuat dan diterapkan oleh PT Cipta Paramula 

Sejati. 

4. Tahap penerapan dan evaluasi merupakan kewenangan penuh / diserahkan 

sepenuhnya kepada manajemen Pusat PT Cipta Paramula Sejati. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Pusat Perbelanjaan Modern 

Tenant adalah penyewa ruangan yang akan digunakan untuk melakukan 

proses jual beli antara penyewa di mall dengan pengunjung yang akan datang ke 

mall. Konsep pusat perbelanjaan modern merujuk pada sekolompok kesatuan 

pusat perdagangan yang dibangun dan didirikan pada sebuah lokasi yang 

direncanakan, dikembangkan, dan diatur menjadi sebuah kesatuan operasi 

(operation mix), berhubungan dengan lokasi, ukuran, tipe toko, dan area 

perbelanjaan dari unit tersebut. Unit ini juga menyediakan parkir yang dibuat 

berhubungan dengan tipe dan ukuran total toko- toko (Trijaya 2010). Pusat 

perbelanjaan modern menurut Peraturan Presiden 112 tahun 2007 dibagi menjadi 

beberapa format seperti pada Tabel 1 (Istiawati 2014).  

 

Tabel 1 Format pusat perbelanjaan modern 

Spesifikasi Pusat 

Perbelanjaan 

Lingkungan 

(Neighbourhood 

Center) 

Pusat 

Perbelanjaan 

Komunitas 

(Community 

Center)  

Pusat 

Perbenjaan 

Wilayah 

(Regional 

Center) 

Pusat 

Perbelanjaan 

Kota (Super 

Regional 

Center) 

Area Lantai 

(Gross Floor 

Area) (m
2
) 

3000 - 10000 10000-30000 30000-

80000 

80000-

150000 

Total Area 

(Hektar) 

7-25 24-74 74-124 124-309 

Jumlah 

Pertokoan 

15-20 40 100 200-225 

Populasi 2500-40000 40000-150000 150000 300000 

Jangkauan 

dari Tempat 

Tingga (km) 

2.25 4.5-9 12 18 

Waktu 

Tempuh 

5-10 10-15 15-20 30-45 

Sumber : Pandin (2009) 
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