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PENDAHULUAN 
 
 

 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
  Dengan adanya era globalisasi, perkembangan perekonomian menjadi semakin 

berkembang, sehingga adanya partisipasi atau keikutsertaan dari masyarakat sangat 

dibutuhkan. Setiap orang, dituntut untuk dapat menciptakan suatu kualitas sumber daya 

yang berkompeten, dan hal ini menunjang suatu ekonomi nasional yang kuat. 

 Akibat dari perkembangan perekonomian tersebut, tentu akan menimbulkan suatu 

persaingan yang ketat dan perusahaan harus selalu siap dalam menghadapi berbagai 

tantangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tersebut. Dengan adanya situasi 

tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan baik berupa perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta nasional melakukan pembenahan diri 

dalam menghadapi adanya perdagangan bebas, yang diantaranya adalah PT. PLN 

(persero). 

 Untuk mengantisipasi akan adanya ancaman dari perdagangan bebas, perusahaan 

sebaiknya tidak hanya bermodalkan pada kemampuannya dalam bidang keuangan saja 

yang dipakai sebagai tolak ukur kinerja perusahaan, namun harus dapat menciptakan 

akan adanya suatu pelayanan yang berkualitas yang sesuai dengan selera konsumen 

atau pelanggan.  

Pelanggan merupakan salah satu bagian yang penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan dalam jangka panjang, karena apabila dengan ditunjangnya suatu layanan 

yang berkualitas dan dapat memenuhi selera konsumen atau pelanggan, tentunya 

pelanggan akan terus melakukan transaksi dengan perusahaan sehingga image atau citra 

perusahaan akan dipandang baik dimata pelanggan. Dan hal ini sejalan dengan pendapat 

Hansen dan Mowen (2001:630) bahwa : 

”Permintaan pelanggan mempengaruhi semua fase bisnis. Secara umum 

para pelanggan menginginkan barang-barang dan jasa yang berkualitas 

tinggi dan harga rendah.” 



Tujuan semua perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan suatu 

kinerja perusahaan yang baik terutama pada segi keuangannya. Namun kinerja 

perusahaan dapat dikatakan baik apabila suatu perusahaan dapat menghasilkan customer 

atau pelanggan yang puas, dan berdampak terhadap kenaikan pendapatan sehingga akan 

terciptanya Value bagi customer dan diharapkan berdampak terhadap penurunan biaya 

dalam jangka panjang. 

             Namun, untuk dapat memenuhi  tujuan tersebut, hal ini tidak terlepas dari adanya 

peran manajer dalam melaksanakan kegiatannya. Dan hal ini sependapat dengan 

pendapat dari Richard L. Daft (2006:1) yang mengatakan bahwa manajemen itu: 

  “Proses memahami dan menyampaikan informasi pada pihak lain, 

mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan dan anggota organisasi, 

serta membuat keputusan yang jelas dan rasional.” 

 

             PT. PLN (Persero) pernah mengalami kendala dalam hal hubungannya dengan 

pelanggan seperti: 

1. Pemutusan aliran listrik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

2. Tidak adanya keringanan apabila ada keterlambatan  pembayaran rekening listrik. 

3. Ketidaksesuaian tarif dengan apa yang tertera pada meteran listrik   

Terkait dengan kendala di atas, diketahui bahwa value bagi customer dalam 

distribusi pelayanannya belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga efektivitas manajemen 

dinilai belum memadai. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Robbins (2002:7) 

yang mengatakan bahwa: 

“.Manajemen yang buruk sering merupakan akibat dari ketidakefisienan 

dan sekaligus ketidakefektifan.” 

 

             Sehubungan dengan pernyataan di atas, untuk memperoleh penilaian kinerja yang 

baik, maka diperlukan alat penilaian yang tepat sehingga dapat dihindari hasil yang akan 

menimbulkan ketidak efektifan kinerja manajemen dalam mencapai suatu nilai yang 

ekonomis di masa yang akan datang. Salah satu alat penilaian kinerja yang tepat adalah 

dengan menggunakan metode Balance Scorecard (BSC). PT PLN (Persero) mulai 

menerapkan metode pengukuran balance scorecard beserta umpan baliknya, karena 



pemikiran balance scorecard dapat mengukur kinerja dari target perusahaan dari empat 

sudut yang berbeda, yaitu: 

1. Keuangan (finansial) 

2. Pelanggan (customer) 

3. Proses Bisnis Internal (Internal business process) 

4. Pembelajaran dan pertumbuhan (study and growth) 

Perpaduan keempat dimensi ini jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan metode 

yang hanya mementingkan keuangan saja.   

  Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa Balance Scorecard memiliki hubungan dengan efektivitas kinerja manajemen, 

sehingga merasa perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul ”Hubungan 

Penerapan Balance Scorecard Pada Perspektif Pelanggan Dengan Efektivitas 

Kinerja Manajemen.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagimana penerapan Balance Scorecard dalam perspektif pelanggan pada PT. 

PLN (Persero) 

2. Bagaimana efektivitas kinerja manajemen pada PT. PLN (Persero) 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan Balance Scorecard dalam perspektif pelanggan 

pada PT. PLN (Persero). 

2. Untuk mengetahui efektivitas kinerja manajemen. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat berguna untuk: 

1. Perusahaan. 



    Hasil dari kesimpulan diharapkan dapat dijadikan masukan dan saran yang berguna 

untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam kegiatan operasionalnya, 

hingga di masa datang perusahaan dapat melakukan aktivitasnya dengan sebaik 

mungkin. 

2. Masyarakat. 

    Bagi masyarakat khususnya di lingkungan kampus, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan sekaligus sebagai referensi untuk penelitian di masa 

datang. 

3. Penulis 

    Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama bangku kuliah, dibandingkan 

dengan penerapannya secara nyata. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan penelitian yang terdahulu oleh Nur Rachmayati (01.02.107), 2006 

tentang Hubungan Penerapan Balance Scorecard Dengan Keefektifan kinerja 

Manajemen, dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan studi kasus pada 

Telkom Divisi Telkom Training Center (TTC), yang berlokasi di Jl. Gegerkalong Hilir 

No.47 Bandung. Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan Balance Scorecard 

memiliki hubungan yang positif dengan keefektifan kinerja manajemen pada Telkom 

Divisi Telkom Training Center (TTC). 

 Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: Hubungan Penerapan Balance Scorecard Pada Perspektif Pelanggan Dengan 

Efektivitas Kinerja Manajemen. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada segi 

penerapan Balance Scorecard hanya dari perspektif pelanggan saja, dan objek penelitian 

yaitu penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan 

studi kasus pada PT.PLN (persero) Divisi Niaga di Jl. Asia Afrika No.63 Bandung. 

 Pengukuran kinerja merupakan kunci penting dalam infrastruktur organisasi. 

Istilah tersebut mencakup suatu kebijakan operasional, sistem, dan praktek dalam 

mengkoordinasikan tindakan transfer informasi untuk mendukung seluruh sistem kinerja 

manajemen. Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajer harus mengetahui seluruh 



aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan, mulai dari perencanaan sampai dengan 

pencapaian tujuan perusahaan.  

 Indra Bastian (2001:39) mendefinisikan kinerja  sebagai berikut: 

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 
misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic 
planning) suatu organisasi. Secara umum bahwa kinerja merupakan prestasi yang 
dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.” 
 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat diukur dan 

dievaluasi untuk menentukan sejauh mana keberhasilan perusahaan dalam menentukan 

tujuan  tertentu. 

 Achmad S.Ruky (2004:6) mendefinisikan Manajemen Kinerja ini berkaitan 

dengan usaha, kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan 

organisasi (perusahaan) untuk “merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan prestasi 

karyawan. 

 PT. PLN (Persero) yang dulunya mengandalkan pengukuran kinerja dari segi 

keuangan yang berdampak pada pencapaian kinerja yang tidak efektif, sehingga mulailah 

PT. PLN (Persero) menggunakan Balance Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja 

manajemennya. 

 Balance scorecard dikembangkan oleh Kaplan lebih mempertajam konsep 

pengukuran kinerja dengan menentukan suatu pendekatan yang efektif dan “menimbang” 

dalam mengukur kinerja strategi perusahaan, yang didasarkan pada empat perspektif 

yaitu: 

1. Finansial. 

2. Customer. 

3. Internal Bisnis Process. 

4. Study and Growth. 

Jadi, mengukur kinerja strategi perusahaan menurut Kaplan (2000:37) yang telah dialih 

bahasakan dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Keuangan 
    Perspektif ini harus menjelaskan strategi perusahaan, dimulai dengan tujuan keuangan 

jangka panjang, dan kemudian mengaitkan dengan berbagai urusan tindakan yang harus 



diambil berkenaan dengan proses keuangan, pelanggan, proses internal dan para 
pekerja serta sistem untuk menghasilkan kinerja ekonomis jangka panjang yang 
diinginkan oleh perusahaan. 

 

2. Pelanggan. 
    Balance Scorecard menuntut manajer untuk menerjemahkan visi organisasi ke dalam 

sasaran-sasaran strategi yang benar-benar ditujukan untuk memuaskan kebutuhan 
pelanggan. Dalam penerapan Balance Scorecard untuk pengukuran kinerja dari 
perspektif pelanggan, perusahaan perlu menentukan sasaran strategi yang berkaitan 
dengan waktu, kualitas, kinerja, dan layanan, serta biaya, dan kemudian menentukan 
ukuran hasil (customer measurement) untuk setiap sasaran strategi tersebut. 

 
3. Proses Bisnis Internal. 

 Dalam perspektif ini, manajer harus memfokuskan perhatiannya kepada proses bisnis 
yang menjadi penentu kepuasan pelanggan. Perusahaan harus memilih proses dan 
kompetensi yang menjadi unggulannya dan menentukan ukuran-ukuran untuk menilai 
kinerja proses dan kompetensi tersebut. 
 
 

4. Pembelajaran dan Pertumbuhan 
    Perspektif ini memberikan infrastruktur untuk mendukung pencapaian tiga perspektif 

sebelumnya. Tolak ukur kinerja untuk tahap ini dibagi menjadi tiga yaitu : kemampuan 
karyawan, kemampuan sistem informasi dan motivasi, pemberdayaan dan keserasian. 

 

 Dengan adanya Balance Scorecard sebagai alat Bantu bagi manajemen 

hendaknya manajemen dapat mengukur efektivitas kinerja manajemennya dapat dicapai 

dengan membandingkan rencana (Planning) dan anggaran (Budget) yang sesungguhnya. 

 Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, penulis mencoba untuk menetapkan 

hipotesis yang akan diteliti dan diuji kebenarannya sebagai berikut :  

“ Balance Scorecard dalam perspektif pelanggan memiliki hubungan positif 

terhadap efektivitas kinerja manajemen.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 
 
 Penerapan  Sistem Pengukuran  Efektivitas Sistem  
    Balance Scorecard  Kinerja Perusahaan           Pengukuran Kinerja 
 
 
 
 Indikatornya :      Indikatornya : 
 Empat perspektif Balance Scorecard   - Relevance 
 - Perspektif Keuangan     - Sensitivity 
 - Perspektif Pelanggan    - Acceptability 
 - Perspektif Proses Internal Bisnis   - Practicality 
 - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 
 
 
 
    Terdapat hubungan positif terhadap 
    Efektivitas kinerja manajemen. 
 
 
 
 
 
1.6. Metodologi Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu 

metode penelitian yang menggambarkan masalah berdasarkan fakta yang berlangsung 

dengan cara mencari, mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang diperoleh 

kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan Moh Nazir (2003:44). 

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan teknik : 

1. Penelitian lapangan (Field Research) penulis mengadakan penelitian secara langsung 

pada objek yang sedang diteliti dengan cara : 

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek yang sedang diteliti 

b. Wawancara / interview yaitu mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab 

secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

c. Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk memperoleh keterangan mengenai permasalahan yang sedang 

dibahas. Pengumpulan data berupa lembar isian pertanyan-pertanyaan yang 

diajukan kepada pihak manajemen perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 



2.  Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dengan 

membaca dan mempelajari berbagai literatur baik itu buku-buku, dokumen, catatan-

catatan ilmiah serta bahan-bahan tertulis lainnya  yang berhubungan dengan masalah 

penelitian sekaligus sebagai landasan teoritis yang dapat dipakai sebagai bahan 

perbandingan dengan kenyataan yang ada selama melakukan penelitian. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

            Penulis melakukan penelitian PT. PLN (Persero) Bandung yang berlokasi di Jalan 

Asia Afrika no: 63 Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan juli 2007 

sampai dengan oktober 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


