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1 PENDAHULUAN 

 
 

Latar Belakang 

 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi 

perusahaan. Pengukuran tersebut dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan 

perusahaan dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi 

perusahaan kedepannya. Pengukuran kinerja merupakan hal yang esensial bagi 

perusahan. Untuk memenangkan persaingan global yang semakin ketat ini, kinerja 

sebuah organisasi haruslah mencerminkan peningkatan dari satu periode ke 

periode berikutnya. Selama ini pengukuran kinerja secara tradisional hanya 

menitikberatkan pada sisi keuangan. Pengukuran kinerja perusahaan yang semata-

mata dari sisi keuangan akan dapat menyesatkan, karena kinerja keuangan yang 

baik saat ini dapat dicapai dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan jangka 

panjang perusahaan. Sebaliknya, kinerja keuangan yang kurang baik dalam jangka 

pendek dapat terjadi karena perusahaan melakukan investasi-investasi demi 

kepentingan jangka panjang.  

PT Gemilang Kencana Abadi merupakan perusahaan trading (perdagangan) 

yang berdiri pada tahun 2013. Perusahaan ini memiliki visi yaitu “Menjadi 

perusahaan perdagangan dan produsen makanan yang unggul dan handal serta 

mampu bersaing secara optimal di Indonesia” serta misi yaitu mengutamakan 

pertumbuhan yang berkesinambungan, berkualitas dan berwawasan lingkungan, 

mengutamakan mutu dan keandalan pelayanan untuk kepuasan pelanggan dan 

mitra kerja, dan membangun sumber daya manusia unggul untuk berprestasi, 

berkreasi dan tumbuh bersama. Saat ini model bisnis yang dijalankan oleh PT 

Gemilang Kencana Abadi terfokus pada penjualan jagung, caramel, garam, 

popping oil dan mesin pembuat popcorn dari Amerika Serikat yang dijual kepada 

bioskop/teater film di Indonesia. Dapat dikatakan PT Gemilang Kencana Abadi 

merupakan perusahaan penyalur mesin dan bahan makanan dari produsen di 

Amerika Serikat yang kemudian dijual kepada konsumen mereka yang tersebar di 

Indonesia. PT Gemilang Kencana Abadi dalam perjalanan bisnisnya semakin 

mendapatkan kepercayaan yang besar dari konsumen yaitu bioskop/teater film 

yang tersebar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya rata-rata 

pertumbuhan yang positif terkait jumlah market store yang terus bertambah dari 

tahun 2014-2017.  

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara rata-rata jumlah market store yang 

menjadi konsumen PT Gemilang Kencana Abadi mengalami peningkatan dari 

tahun 2014-2017. Peningkatan jumlah market store tertinggi terjadi pada tahun 

2017 yaitu sebesar 88% dari jumlah market store tahun 2016, hal ini dikarenakan 

dua konsumen utama PT Gemilang Kencana Abadi yang memiliki izin untuk 

membuka bioskop/teater film di Indonesia melakukan pembukaan store baru di 

luar pula Jawa dengan jumlah yang besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Head of Operation PT Gemilang Kencana Abadi, selama ini kinerja perusahaan 

dianggap baik dan mengalami pertumbuhan dengan melihat jumlah market store 

yang terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu menurutnya, kinerja perusahaan 

selama ini dapat dilihat dari kenaikan dari total pendapatan usaha setiap tahunnya. 
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Tabel 1 Pertumbuhan jumlah market store, total pendapatan usaha, pendapatan 

per store, growth tahun 2014-2017 

Tahun 

Jumlah 

Market 

Store 

Total Pendapat Usaha 
Pendapat Per 

Store 
Growth 

2014 23 Rp 6.265.178.814 Rp 272.399.079  

2015 31 Rp 8.713.951.489 Rp 281.095.209 39% 

2016 49 Rp 13.457.536.226 Rp 274.643.596 54% 

2017 92 Rp 24.104.174.757 Rp 262.001.899 79% 
Sumber: PT Gemilang Kencana Abadi (2017); wawancara dengan Head of Operation PT GKA 

 

Selain itu secara rata-rata total pendapatan usaha PT Gemilang Kencana 

Abadi terus mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017. Peningkatan total 

pendapatan usaha tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 79% dari total 

pendapatan usaha tahun 2016. Melalui tabel 1 dapat terlihat bahwa terdapat 

penurunan pendapatan per store pada tahun 2016 dengan penurunan sebesar Rp 

6.451.613 dibandingkan dengan tahun 2015 dan penurunan yang terjadi pada 

tahun 2017 sebesar Rp 12.641.697 dibandingkan tahun 2016. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara total pendapatan terdapat kenaikan, akan tetapi bila 

melihat pendapatan per store terdapat penurunan pada tahun 2016 dan 2017.   

Direktur Utama PT Gemilang Kencana Abadi menjelaskan bahwa 

kedepannya perusahaan akan berencana untuk membangun pabrik pengolahan 

caramel dan popping oil sehingga tidak perlu mengimpor dari Amerika Serikat. 

Pabrik tersebut rencananya akan berlokasi di Cirebon dengan alasan lokasi yang 

strategis. Hanya saja ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh PT Gemilang 

Kencana Abadi dalam merealisasikan rencananya tersebut. Selama ini perusahaan 

belum memiliki pengalaman dalam membangun dan menjalankan pabrik. 

Menurut Head of Operation PT Gemilang Kencana Abadi hal-hal yang perlu 

disiapkan adalah modal yang besar, sumber daya manusia yang berkualitas baik di 

dalam maupun luar Jakarta, penyusunan job description dan standar operasional 

prosedur yang lebih terstruktur, serta pengajuan perizinan pembangunan pabrik 

yang ketat. Selain itu dengan pembangunan pabrik yang akan dilakukan 

kedepannya, PT Gemilang Kencana Abadi harus memastikan proses produksi 

dapat berjalan dengan baik serta standar pelayan tetap terjaga dan sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

Sistem pengukuran kinerja manajemen tradisional yang umum dilakukan 

lebih menekankan pada aspek keuangan, padahal pengukuran kinerja yang hanya 

berdasarkan pada tolok ukur keuangan sudah tidak lagi memadai karena 

mempunyai banyak kelemahan (Niven dan Paul 2006), beberapa diantaranya yaitu, 

yang pertama, pemakaian kinerja keuangan sebagai satu-satunya penentu kinerja 

perusahaan mendorong manajer untuk mengambil tindakan jangka pendek dengan 

mengorbankan kepentingan jangka panjang.  Misalnya, untuk menaikkan profit 

atau ROI, seorang manajer dapat mengurangi komitmennya terhadap 

pengembangan atau pelatihan bagi karyawan, termasuk investasi-investasi dalam 

sistem dan teknologi untuk kepentingan perusahaan dimasa depan. Dalam jangka 

pendek kinerja keuangan meningkat, namun dalam jangka panjang akan menurun. 

Kedua, kinerja keuangan hanya bertumpu pada kinerja masa lalu dan kurang 

mampu sepenuhnya untuk menuntun kearah tujuan perusahaan. 
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Pengukuran kinerja yang terlalu ditekankan pada sudut pandang finansial 

sering menghilangkan sudut pandang lain yang tidak kalah pentingnya seperti 

pengukuran kepuasan pelanggan dan proses adaptasi dalam suatu perubahan. 

Sehingga dalam suatu pengukuran kinerja diperlukan suatu keseimbangan antara 

pengukuran kinerja finansial dan pengukuran kinerja non finansial. Keseimbangan 

tersebut akan dapat membantu perusahaan dalam mengetahui dan mengevaluasi 

kinerja secara keseluruhan (Atmadja et al. 2013). Untuk mengatasi masalah 

tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja perusahaan berfokus pada aspek 

keuangan dan mengabaikan kinerja non keuangan maka diciptakanlah sebuah 

model pengukuran kinerja yang tidak hanya mencakup keuangan saja melainkan 

non keuangan pula, yaitu konsep Balanced Scorecard.  

Dewasa ini pengukuran kinerja berdasarkan sisi keuangan tidaklah cukup 

mencerminkan kinerja organisasi sesungguhnya, sehingga dikembangkan suatu 

konsep Balanced Scorecard. Konsep Balanced Scorecard mengukur kinerja suatu 

organisasi dari empat perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif customer, 

perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Konsep Balanced Scorecard ini pada dasarnya merupakan penerjemahan strategi 

dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang, yang 

kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan.  

Pengertian Balanced Scorecard sendiri jika diterjemahkan bisa bermakna 

sebagai rapor kinerja yang seimbang (balanced). Scorecard adalah kartu yang 

digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang dan/atau suatu kelompok, 

juga untuk mencatat skor yang hendak diwujudkan. Beberapa perusahaan telah 

mencoba mengimplementasikan konsep ini dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerja perusahaan mereka. Konsep ini juga membantu para manajer agar mampu 

mengukur bagaimana unit bisnis mereka melakukan penciptaan nilai saat ini 

dengan tetap mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masa yang akan 

datang. Serta menunjukkan bagaimana perusahaan menyempurnakan prestasi 

keuangannya (Wijaya 2002). Menurut Kaplan dan Norton (2000), Balanced 

Scorecard adalah suatu kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan berbagai 

ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. Selain ukuran kinerja finansial 

masa lalu, Balanced Scorecard juga memperkenalkan pendorong kinerja finansial 

masa depan. Pendorong kinerja, yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis 

internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan, diturunkan dari proses 

penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke 

dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. 

Menurut Luis dan Biromo (2010), dibandingkan metode lain, Balanced 

Scorecard memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut: Pertama, Balanced 

Scorecard (BSC) dapat berfungsi sebagai alat ukur untuk mengkomunikasikan 

strategi di antara para stakeholders dari sebuah organisasi. Dengan menggunakan 

BSC, para stakeholders dapat melakukan review terhadap strategi dan 

pencapaiannya dengan menggunakan bahasa yang sama. Kedua, Balanced 

Scorecard memungkinkan organisasi untuk memetakan semua faktor utama yang 

ada dalam organisasi tersebut, baik yang berbentuk benda fisik (tangible) maupun 

benda non fisik (intangible). Sementara konsep perencanaan strategi lain pada 

umumnya hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat tangible. Ketiga, Balanced 

Scorecard dapat mengaitkan strategi dengan kinerja organisasi (performance). 

Dan proses pelaksanaan itu dapat dipantau tingkat pencapaiannya dengan 
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menggunakan Key Performance Indicators yang biasa disingkat menjadi KPI. Hal 

ini menunjukkan bahwa BSC tidak hanya membantu organisasi dalam menyusun 

strategi, tetapi juga memonitor pencapaian strategi tersebut. Keempat, Balanced 

Scorecard memiliki konsep sebab-akibat. Dengan demikian para pelaku strategi 

mendapat gambaran dan menjadi jelas bahwa bila strategi yang berada dalam 

tanggung jawab mereka dapat tercapai dengan sukses, hal itu akan membuahkan 

hasil tertentu dan akan terkait dengan strategi lainnya. Kelima, Balanced 

Scorecard dapat membantu proses penyusunan anggaran. Dari BSC dapat 

diketahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan organisasi guna mencapai target-

targetnya yang meliputi aktivitas sehari-hari sampai dengan proyek-proyek khusus. 

Kemudian bagi kegiatan-kegiatan itu dapat dihitung keperluan dananya dan 

dimasukkan dalam anggaran. 

 

 

Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat dikatakan bahwa sistem 

pengukuran kinerja manajemen tradisional yang umum dilakukan lebih 

menekankan pada aspek keuangan, padahal pengukuran kinerja yang hanya 

berdasarkan pada tolok ukur keuangan sudah tidak lagi memadai. Kaplan dan 

Norton (2000) menjelaskan bahwa, Balanced Scorecard adalah suatu kerangka 

kerja baru untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi 

perusahaan. Selain ukuran kinerja finansial masa lalu, Balanced Scorecard juga 

memerkenalkan pendorong kinerja finansial masa depan. Pendorong kinerja, yang 

meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta 

pertumbuhan, diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang 

dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang 

nyata.  

Jika melihat keadaan saat ini dan rencana ke depan yang akan dilakukan 

oleh PT Gemilang Kencana Abadi, manajemen dan jajarannya harus membuat 

perencanaan yang baik dari sisi keuangan, pelayanan, operasional dan sumber 

daya manusia. Selama ini pengukuran kinerja yang dilakukan masih terbatas pada 

peningkatan jumlah total pendapatan dan pertumbuhan store setiap tahunnya. Hal 

tersebut memerlihatkan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan oleh 

perusahaan belum dilakukan secara menyeluruh. Dengan melihat fakta tersebut 

peneliti mencoba melakukan pengukuran kinerja yang tidak hanya mencakup sisi 

keuangan dan pertumbuhan jumlah konsumen, melainkan dengan menggunakan 

konsep Balanced Scorecard. Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan 

mengukur kinerja PT Gemilang Kencana Abadi yang didasarkan pada empat 

perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif customer, perspektif proses bisnis 

internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan 

yang ada, yaitu: 

1. Bagaimana hasil pengukuran kinerja PT Gemilang Kencana Abadi saat ini? 

2. Apa saja perspektif yang perlu ditingkatkan sebagai upaya yang dilakukan PT 

Gemilang Kencana Abadi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target 

perusahaan? 
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3. Apa yang menjadi prioritas dari PT Gemilang Kencana Abadi untuk 

meningkatkan kinerja dan mencapai target perusahaan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi hasil pengukuran kinerja PT Gemilang Kencana Abadi saat 

ini. 

2. Menganalisis perspektif yang perlu ditingkatkan sebagai upaya yang dapat 

dilakukan PT Gemilang Kencana Abadi untuk meningkatkan kinerja dan 

mencapai target perusahaan. 

3. Menentukan prioritas dari hasil pengukuran kinerja pada PT Gemilang 

Kencana Abadi dengan menggunakan proses hirarki analitik (AHP). 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, PT Gemilang Kencana 

Abadi, dan bagi yang membacanya. 

a. Bagi PT Gemilang Kencana Abadi, diharapkan hasil penelitian dapat 

berguna dan bermanfaat serta memberi masukan serta bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dalam penerapan 

konsep Balanced Scorecard sebagai alat ukur kinerja perusahaan dan 

sebagai pedoman pengambilan keputusan jangka panjang dan jangka pendek 

sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam dunia bisnis. 

b. Bagi dunia pendidikan, diharapkan penelitian ini berguna bagi 

pengembangan wawasan dunia pendidikan, terutama dalam konteks 

manajemen strategik dan manajemen sumberdaya manusia. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengukuran kinerja di PT 

Gemilang Kencana Abadi pada tahun 2017.  
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