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Kebebasan pers yang terjadi di Indonesia dengan dicabutnya Peraturan 
Menteri Penerangan (Permenpen) Nolnor 1 Tahun 1984 pada tahun 1998 dan 
diberlakukannya Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah 
meningkatkan intensitas persaingan di bidang industri penerbitan pers. Perusahaan 
yang bergerak di bidang ini harus secara terus menerus meningkatkan kema~npuan 
rnanajerialnya untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Untuk 
mencapai keberhasilan kompetitif perusahaan harus memiliki kemampuan yang 
baik dalam mengelola aktiva berwujud maupun aktiva tidak benvujud yang 
dimilikinya. Bahkan kemampuan dalam pengelolaan aktiva yang tidak benvujud 
akan lebih menentukan kelnampuan dalam memenangkan persaingan. Salah satu 
instrumen penting yang harus dimiliki perusahaan adalah adanya sistem 
pengukuran kinerja yang handal sehingga manajemen perusahaan dapat 
mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan. 

Berkaitan dengan ha1 tersebut di atas, maka pada penelitian ini dicoba 
untuk menerapkan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard 
pada PT. Riau Pos Intermedia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
penerbitan pers sesuai dengan kondisi perusahaan. Permasalahan pokok yang 
diteliti adalah bagaimana kondisi kinerja PT. Riau Pos Intermedia jika diukur 
dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, yaitu diukur dari 
perspektif keuangan, customer, proses bisnis internal serta pertumbuhan dan 
pembelajaran. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan dan wawancara yang 
dilakukan dengan customer Riau Pos, pimpinan dan karyawan perusahaan serta 
pihak terkait di luar customer dan perusahaan. Data sekunder diperoleh dari 
beberapa su~nber pustaka yang berasal dari perusahaan dan organisasi terkait, 
seperti Serikat Penerbit Surat Kabar Indonesia. Sumber pustaka yang dimaksud di 
sini termasuk laporan keuangan resmi dari perusahaan serta laporan hasil 
penelitian dan pengamatan perusahaan dan organisasi yang berkaitan dengan 
perusahaan serta pustaka lainnya yang relevan. Untuk data keuangan diperoleh 
langsung dari Divisi Akuntansi dan Keuangan perusahaan. Untuk mengukur 
kepuasan customer pengamhilan sampel dilaksanakan pada kota yang memiliki 
jumlah customer terbesar dengan mempertimbangkan jenis kelamin, usia, 
pekerjaan, pendidikan dan pengeluaran serfa cara customer memperoleh produk. 
Selanjutnya untuk mengukur aspek inovasi dalam kinerja proses bisnis internal 
serta pertumbuhan dan pembelajaran dengan responden para pegawai Riau Pos 
intennedia, sampel diambil secara acak berstrata, yaitu mengambil sampel secara 
acak sederhana dari setiap strata populasi yang ditentukan terlebih dahulu. Data 
yang telah terku~npul dianalisis dalam dua pola, yaitu analisis kualitatif dan 
kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan perhitungan economic value added, 
return on net a~.sef, tabulasi data, teknik rentang kriteria, uji Mann-Whitney dan 
indeks perputaran pegawai. 
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Dari hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh hasil pengukuran 
kinerja PT. Riau Pos Intermedia secara keseluruhan dalam kategori "Baik" 
dengan total skor 572 dari total maksimum 95, dengan masing-masing aspek 
kinerja sebagai berikut: a) Kinerja Keuangan dala~n kondisi sangat baik dengan 
perolehan skor 510 dari total maksimal 10. Tanda 5 menunjukkan belum 
maksimalnya kinerja. b) Kinerja Pertumbuhan dan Pembelajaran dalam kondisi 
biasa saja dengan perolehan skor 16 dari total skor maksimal25, c) Kinerja Proses 
Bisnis Internal dalam kondisi biasa saja dengan perolehan skor 36 dari total skor 
maksimal 50, d) Kinerja Ctrstoriier dalam kondisi sangat baik dengan perolehan 
skor 510 dari total skor maksimal 10. Tanda 5 menunjukkan belum maksimalnya 
kinerja. Sedangkan hasil pengukuran kinerja dengan Metode Pembobotan Paired 
Conipar-ison adalah "Baik" dengan total skor x bobot sebesar 53,944. Dengan 
perincian : a) Kinerja Keuangan dengan perolehan skor 55  dan bobot 0,236, b) 
Kinerja Custonter dengan perolehan skor _<5 dan bobot 0,236, c) Kinerja Proses 
Bisnis Internal dengan perolehan skor 3 dan bobot 0,264 dan d) Kinerja 
Pertumbuhan dan Pembelajaran dengan perolehan skor 3 dan bobot 0,264. 
Apabila ditelusuri lebih jauh dari 19 indikator yang diukur, terdapat delapan 
indikator yang sangat baik, yaitu econontic value added, return on net asset, rasio 
beban pemasaran koran terhadap penjualan koran, rasio pendapatan terhadap rata- 
rata piutang dagang, beban pemasaran iklan terhadap pendapatan iklan, rasio 
pendapatan terhadap rata-rata aktiva tetap, tingkat kepuasan custonier dan 
kemampuan mempertahankan customer. Sedangkan indikator yang biasa saja 
adalah tingkat kepuasan kerja, tingkat produktifitas pegawai, kema~npuan sistem 
informasi, motivasi dan pemberdayaan, inovasi, perencanaan,koordinasi, 
pengawasan, rasio harga pokok produksi terhadap pendapatan dan rasio biaya 
adrninistrasi dan umum terhadap pendapatan. Indikator yang berada dalam kondisi 
tidak baik adalah rasio biaya pendidikan dan pelatihan terhadap biaya operasional 
serta rasio retur pendapatan terhadap pendapatan. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah kinerja PT. Riau Pos Intermedia 
dengan teknik rentang kriteria maupun dengan Metode Pembobotan Paired 
Comparison adalah "Baik" dan dapat ditingkatkan lagi. Saran penulis kepada 
Pimpinan dan Manajemen perusahaan adalah: 
1. Sebaiknya perusahaan berupaya meningkatkan kinerja pada seluruh perspektif 

Balanced Scorecard sesuai dengan perkembangan dan tuntutan lingkungan 
eksternal maupun internal perusahaan. 

2. Untuk meningkatkan kinerjanya maka perusahaan perlu memperhatikan faktor- 
faktor sebagai berikut : 
a. Untuk meningkatkan kinerja keuangan dan proses operasi perusahaan perlu 

memperhatikan penggunaan sumberdaya finansial secara seimbang untuk 
kepentingan jangka pendek lnaupun jangka panjang dan tidak terlalu 
menekankan kepada laporan keuangan konvensional sebagai alat pengukur 
kinerja. 

b. Untuk ~neningkatkan kepuasan kerja pegawai perusahaan perlu : 
1 .Meningkatkan keterlibatan pegawai dalam pemecahan masalah. 
2.Memberikan keselnpatan kepada pegawai untuk melakukan 

sesuatulmetode yang baru dalam melaksanakan pekerjaan. 
3,Memperhatikan volume1 beban kerja setiap pegawai agar lebih sesuai 

dengan kapasiias dan tanggung jawabnya. 
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4.Menata penempatan pegawai dala~n struktur organisasi perusahaan sesuai 
dengan ke~na~npuan dan bakat yang dimilikinya. 

5.Memperbaiki sistem penggajian perusahaan 
6.Meningkatkan kemampuan pi~npinan dala~n penga~nbilan keputusan. 
7.Memperbaiki hubungan vertikal antara pi~npinan dan bawahan 

c.Untuk meningkatkan produktifitas perusahaan perlu ~iie~i~perhatikan insentif 
/ bonus yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan beban kerja dan 
tanggung jawabnya. 

d.Sistem inforrnasi perusahaan sebaiknya ditingkatkan dengan cara 
membangun siste~n infor~nasi ~nanaje~nen berbasis komputer. 

e.Untuk meningkatkan ~notivasi dan pe~nberdayaan pegawai, perusahaan 
perlu rnemperhatikan: 
1 .Penghargaan yang diteri~na pegawai sesuai dengan prestasi kerjanya. 
2.Penghargaan kepada divisi yang mencapai dan melebihi target yang 

ditetapkan 
3.Kesempatan untuk ~nena~nbah illnu kepada pegawai secara lebih merata 
4.Perbaikan terhadap siste~n promosi dan detnosi. 

f.Untuk meningkatkan inovasi perusahaan perlu: 
1.Memperbaharui peraturan-peraturan kerja sesuai dengan kondisi 

perusahaan saat ini. 
2.Memperbaiki penetapan dan sosialisai perubahan aturan-aturan kerja. 
3.Memperbaiki peraturan untuk pelayanan kepada pelanggan 

g.Untuk meningkatkan proses operasi perusahaan perlu: 
1.Melibatkan pegawai dalaln proses perencanaan perusahaan dan 

~ne~nberikan informasi yang mernadai kepada para pegawai tentang 
perencanaan yang ditetapkan. 

2,Meningkatkan koordinasi kerja antar divisi. 
3,Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan yang 

ditetapkan perusahaan 
h.Untuk meningkatkan kualitas produk sebaiknya perusahaan meningkatkan 

atribut produk yang belum memenuhi harapan pelanggan sesuai dengan 
tingkat kepentingan pelanggan terhadap atribut produk tersebut yang 
terdapat berbagai di~nensi mutu produk. 

3. Sebaiknya perusahaan lnengadopsi pengukuran kinerja Balanced Scorecard 
karena lebih unggul dibandingkan dengan pengukuran kinerja yang selama ini . 
diterapkan perusahaan. Untuk itu perusahaan sebaiknya terlebih dahulu 
memformulasikan strateginya dan menerje~nahkan strategi tersebut ke dalam 
ukuran-ukuran kinerja yang diiringi dengan penetapan target-target kinerja 
yang harus dicapai secara periodik. 
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