
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Industri media massa Indo~lesia memasuki babak baru sejak terjadicya 

Iebebasan pers di Indonesia. Kebebasan tersebut dilllulai dengan dicabutnya 

Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) Nomor 1 Tahun 1984 tentang Surat 

Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) pada tahun 1998 dan menjadi terjamin sejak 

diberlakultannya Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999. Salah satu 

dampak kebebasan ini dalam bidang bisnis surat kabar adalah terbitnya berbagai 

produk baru, baik yang beruang lingkup nasio~lal maupun daerah. Surat kabar- 

surat kabar tersebut memasuki berbagai segmen pembaca. Jumlah penerbitan yang 

memililti SIUPP sebelu~n bulan Mei 1998 berjumlah 298 buah meningkat ~nenjadi 

1398 buah per 23 September 1999. Jumlah Surat Kabar Harian yang me~niliki 

SIUPP sebelum bulan Mei 1998 berjumlah 220 buah, per 23 septel&ber 1999 

berjumlah 798 buah (Serikat Penerbit Surat Kabar Indonesia, 2002) 

Terbitnya surat kabar-surat kabar baru ini membuat intensitas persaingan 

pada industri ini senlakin tinggi. Sebagai konsekwensinya, maka perusahaatl- 

perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan surat kabar harus secara terus 

menerus meningkatkan kemampuan manajerialnya untuk dapat bertahan dan 

lnenlena~lgkan persaingan. 

Harian U ~ l l u ~ n  Riau Pos merupakan satu di antara surat kabar yang terbit 

di daerah Riau dengall sajian berita-berita umum. Surat kabar ini diterbitkan ole11 

PT.Riau Pos Intermedia, sebuah perusahaan yang tergabung dalan~ Jawa Pos 

Group dan merupaltan surat kabar harian pertama yang terbit di Riau. I-Iingga 

tahun 1998 Riau Pos adalah satu-satunya surat kabar harian yang terbit di Riau. 
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Setelah itu, terbit surat kabar harian UI~UI I I  lainnya yang menliliki karakteristik 

yang sama, yaitu Harian Suara Riau dan Harian Riau Mandiri. Namun hingga 

Icini, Riau Pos ~nerupakan surat kabar yang terbit di daerah Riau dengan jumlah 

oplah terbesar, yaitu selcitar 35.000 eksemplar perhari dan jumlah pembaca yang 

menurut survey AC Nielsen berjumlah 229.000 orang (Riau Pos, 2002). Dengan 

demikian, selain berlladapan dengan surat kabar nasional yang telah eksis dan 

yang baru terbit, surat kabar ini juga berhadapan dengan para pesaing lokal yang 

sudah mulai tumbuh dan berkembang. Pesaing terdekat Riau Pos adalah Riau 

Mandi~i yang meiniliki oplah sekitar 20.000 eksemplar perhari, yang dicapai surat 

kabar ini dalam waktu dua tahun sejak perusahaan ini didirikan (Wawancara 

dengan Piinpinan Perusahaan Riau Mandiri, 2002). 

Untuk mencapai keberhasilan konlpetitifnya, sebagaimana perusallaan 

lainnya yang bergerak di bidang ini, PT. Riau Pos Intermedia inemerlukan 

lcema~npuan untuk mengelola aktiva berwujud maupun aktiva tak benvujudnya 

dengan lebih baik. Bahkan kemampuan dalam pengelolaan aktiva tak berwujud 

yang ada akan menentukan kemampuan dalan memenangkan persaingan. . 

Perusahaan ini harus membangun kapabilitas kompetitif jangka panjang tanpa 

mengabaikan Iceberhasilan-keberhasilan jangka pendek. 

Salah satu instrumen penting yang harus dimiliki perusahaan adalah 

adanya suatu sistem pengukuran kinerja yang handal, sehingga ~nanajemen 

perusahaan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk menlberikan 

nilai terbailc lcepada para pemegang saham secara berkesinambungan. Berkaitan 

dengan ha1 ini, sistem pengukuran kinerja tradisional yang selama ini digunakan 

oleh PT.Riau Pos Intermedia terlalu menekankail pada inforn~asi keuangan yang 
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didasarkan atas biaya historis. sementara ukuran-ukuran kinerja non finansial 

yang ~nerupakan pemicu tercapainya kinerja finansial belum terukur secara 

memadai dan belum terintegrasi dala~n sistem pengukuran kinerja perusahaan 

secara baik dan seimbang. 

Berhadapan dengall kondisi pengukuruan kinerja perusahaan pada 

unlulnnya yang lebih ~nenekankan pada ukuran kinerja finansial seperti ini, 

Kaplan dan Norton (1996) telah rnemperkenalkan sistem pengukuran kinerja 

Balanced Scorecard, sebuah sistem pengukuran kinerja yang komprehensif. 

Siste~n pengukuran ini mengukur kinerja dari empat perspektif yang terintegrasi 

dengan seimbang, yaitu perspektif keuangan, perspektif custonzer, perspektif 

bisnis internal serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Siste~n pengukuran 

kinerja ini selain tetap memperl~atikan kinerja jangka pendek, juga mengukur 

berbagai faktor yang mendorong tercapainya kinerja kompetitif jangka panjang. 

Dengan latar belakang pemikiran di atas, maka menarik untuk diteliti 

pengukuran kinerja pada PT.Riau Pos Intermedia secara menyeluruh dengan 

pendekatan Balanced Scorecard. Dengan demikian kinerja perusahaan dapat 

diketahui secara komprehensif dan dapat berguna bagi perusahaan dalam 

melipatgandakan kinerjanya sehingga dapat men~enangkan persaingan jangka 

panja~~g dengan pemberian nilai yang terbaik kepada pemegang saham. 

B. Identifikasi Masalal~ 

PT. Riau Pos Intermedia merupakan orga~~isasi yailg bermotifkan laba. 

Untuk mencapai visi dan misinya maka ia harus dapat menjalankan operasinya 

dengall baik untuk memberikan nilai yang tefbaik bagi cuslomer sehingga ia dapat 

~ne~npertahankan kelangsungan usallanya, ~nemenangkan persaingan dan 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan pernlasalahan di atas, maka penelitian ini 

~nenliliki beberapa tujuanl: yaitu: 

a. Untulc nlendapatkan gambaran secara ~nenyeluruh tentang kinerja 

perusahaan yang diteliti pada saat ini dalam empat perspektif Balanced 

Scorecard. 

b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang haus  diperl~atikan pei-usahaan 

untuk lneningkatkan kinerjanya. 

2. Ke, aunaan 

Dengan tercapai~lya t~tjuan penelitian di atas, ~naka diharapkan dapat 

memberikan manfaat, yaitu: 

a. Bagi perusahaan yang diteliti, memberikan masukan tentang kinerja dan 

sistem pengukuran kinerjanya sehingga perusahaan dapat n~elipatgandakan 

kinerja. 

b. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian di sekitar masalah yang 

sama. 

E. Ruang Lingkup 

Kegiatan Penelitian ini dibatasi pada pengukuran kinerja perusahaan 

dengan pendekatan Balanced Scorecard yang akan diterapkan pada keempat 

perspektif, yaitu : perspektif keuangan, customer, proses bisnis internal serta 

pertumbuhan dan pembelajaran, inengetahui faktor-faktor yang l~arus diperl~atikan 

untuk nleni~lgkatkan kinerja perusahaan serta ~nenunjukkan keunggulan 
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pengulcuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard dibandingkan dengan 

sistenl pengukuran kinerja yang selanla ini diterapkan perusahaan. 
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