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1.1 Latar Belakang Penelitian

Panggung  bisnis memang disediakan bagi orang-orang yang menyukai

tantangan, bertarung disana, dan dengan berbagai jurus berusaha keras untuk

menjadi pemenang. Kemampuan untuk bertahan dalam dunia yang kian dinamis

ini masih sesuai dengan teori Charles Darwin, pengarang buku The Origin of

Species yang terkenal karena pemikirannya yang cemerlang tentang  bagaimana

evolusi bekerja. Salah satu hukumnya yaitu the survival of the fittest yang

mengatakan bahwa hanya spesies yang paling sesuailah yang dapat bertahan dan

terus hidup pada generasi berikutnya hingga kini. Hal yang sama dapat

menjelaskan apa yang terjadi dengan bisnis, hanya perusahaan yang mampu

menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang akan bertahan hidup.

Perubahan dan kemampuan untuk mengikutinya menjadi dua hal yang akan

menentukan bagaimana suatu bisnis akan tumbuh dimasa yang akan datang.

Untuk bertarung di panggung bisnis para pemain perlu dibekali bukan

hanya kemampuan teknis saja tetapi juga visi yang jelas. Tanpa  visi yang jelas

bisnis tidak mampu bergerak sampai kemana-mana. Untuk menjawab kebutuhan

itulah, konsep-konsep manajemen terus bermunculan, baik yang dikemas untuk

menjawab kebutuhan teknis operasional perusahaan maupun yang sifatnya

strategis seperti merumuskan filosofi, visi dan misi perusahaan.

Konsep manajemen pada dua dasawarsa terakhir memang menjadi tools

yang banyak menyemarakkan dunia bisnis internasional. Dalam buku bestseller-

nya, The Witch Doctors, Micklethwait dan Wooldridge menyebutkan: konsep

manajemen adalah yang menyatukan industri manajemen dengan dunia korporasi.

Konsep itu sendiri menjadi penting karena merupakan piranti yang dibutuhkan

dunia korporasi yang dilanda perasaan takut hancur di tengah kompetisi yang

makin menggila.



Laboratorium Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

(LSM-FEUI) bekerjasama dengan majalah SWA menggelar survey konsep

manajemen yang pertama kali di Indonesia, dengan mengambil responden 45

perusahaan yang datang dari 16 industri. Hasil temuan dari penelitian ini

mengungkapkan, dari total 65 konsep manajemen yang digunakan seluruh

responden sejak level strategis hingga area-area fungsional, ada 12 konsep yang

bisa dikatakan populer. Rinciannya, di level strategis ada 6 konsep yang banyak

diterapkan perusahaan, yakni Corporate Social Responsibility (CSR), Balanced

Scorecard (BSC), Change Management, Benchmarking, Corporate Sustainability

dan Market Driven-Strategy.

Disini penulis akan membahas lebih lanjut tentang konsep manajemen

Balanced Scorecard (BSC) dan penerapannya, dimana BSC merupakan salah satu

konsep manajemen yang populer (lihat tabel 1.1) yang merupakan suatu inovasi

luar biasa yang telah banyak membantu perusahaan dalam mengubah strategi

menjadi aksi guna mempertahankan hidupnya dan juga memberi kerangka kerja

yang komprehensif untuk menterjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam

seperangkat ukuran kinerja yang terpadu.



Tabel 1.1

Konsep Manajemen Terpopuler

12 Konsep Manajemen Terpopuler

Konsep

Jumlah

Perusahaan yang

Menerapkan Konsep

Corporate

Social Responsibility 31,11%

Balanced

Scorecard

26,67%

Change

Management

13,33%

Benchmarking 11,11%

Corporate

Sustainability

11,11%
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Service
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Continuous

Improvement 15,5%



Balance Scorecard merupakan konsep manajemen yang diperkenalkan

Robert Kaplan tahun 1992, sebagai perkembangan dari konsep pengukuran

kinerja (performance measurement) yang mengukur kinerja perusahaan. Definisi

balance scorecard menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang

dialihbahasakan oleh Peter R. Yosi Pasla (2000;22) adalah sebagai berikut:

“Balance Scorecard menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai

tujuan dan ukuran, yang tersusun ke dalam empat perspektif: keuangan,

pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.”ss

Ada banyak perusahaan yang sudah mengukur kinerja dari perspektif

keuangan dan non keuangannya secara bersama-sama. Namun mereka belum

melihat adanya suatu hubungan antara ukuran kinerja dari perspektif keuangan

dengan ukuran kinerja dari perspektif non keuangannya. Ukuran-ukuran kinerja

akan selaras dengan strateginya apabila ukuran-ukuran kinerja tersebut seimbang,

membentuk suatu hubungan sehingga dapat memotivasi tindakan sehari-hari

karyawan di perusahaan baik dalam pencapaian sasaran jangka pendek maupun

jangka panjangnya dan bermuara pada pencapaian sasaran keuangan perusahaan.

Dalam perkembangan selanjutnya BSC bukan hanya dianggap sebagai

sekumpulan ukuran-ukuran kinerja yang membentuk sistem pengukuran yang

baru saja, tetapi juga dipergunakan sebagai kerangka kerja untuk melaksanakan

strategic management process dalam jangka panjang. BSC merupakan kerangka

kerja yang digunakan untuk menterjemahkan dan mengkomunikasikan strategi

perusahaan menjadi ukuran-ukuran kinerja yang dibagi menjadi empat perspektif.

Keempat perspektif yang digunakan dalam BSC adalah keuangan, pelanggan,

proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perusahaan

diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang telah

terjadi dalam pengukuran kinerja dengan menggunakan keempat perspektif dalam

kerangka kerja BSC tadi dibandingkan dengan cara tradisional yang hanya

mengandalkan perspektif keuangan saja yang  memotivasi manajemen pada

pencapaian sasaran jangka pendek.

Berdasarkan uraian diatas penulis yakin bahwa implementasi BSC dapat

memberikan suatu wacana baru bagi perusahaan dalam mencapai keberhasilan



jangka panjang. Oleh karena itu , penulis memilih judul: “Balanced Scorecard

Sebagai Sistem Manajemen Strategik Untuk Memperoleh Keuntungan Jangka

Panjang” (Studi Kasus pada PT. Pindad (Persero)).

1.2 Identifikasi Masalah

Kemajuan di bidang iptek serta globalisasi mengakibatkan munculnya

lingkungan bisnis yang kompetitif. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif,

masing-masing perusahaan harus mampu bersaing dengan para pesaingnya untuk

mempertahankan pangsa pasarnya. Setiap perusahaan harus memiliki strategi

yang dapat menyelaraskan setiap komponen dalam perusahaan yang dapat

menunjang pelaksanaan strategi tersebut guna mencapai keberhasilan jangka

panjang perusahaan. Visi, misi dan nilai yang sudah ada harus bisa dirumuskan

menjadi suatu strategi  jangka panjang yang akan menunjang keberhasilan

perusahaan tersebut.

Pokok masalah pada penelitian ini diidentifikasikan dalam butir-butir

pertanyaan sehingga masalah yang diteliti dapat lebih jelas dan teratur:

1. Bagaimanakah visi, misi, dan strategi pada PT. Pindad (Persero).

2. Bagaimanakah penerapan Balance Scorecard sebagai sistem manajemen

strategik untuk memperoleh keuntungan jangka panjang pada PT. Pindad

(Persero).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui visi, misi, dan strategi PT. Pindad (Persero).

2. Mengetahui implementasi Balance Score Card sebagai sistem manajemen

strategik untuk memperoleh keuntungan jangka panjang pada PT. Pindad

(Persero).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis pada perusahaan dan ditunjang oleh

studi kepustakaan diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak berikut ini:



1. Perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan sumbangan pemikiran

dan masukan bagi perusahaan tentang BSC sebagai suatu konsep

manajemen bagi perusahaan sehingga dapat dijalankan usaha perbaikan

atau penyempurnaan.

2. Penulis

a. Memberikan cakrawala baru dalam hal pengembangan ilmu

pengetahuan yang selama ini telah dipelajari di Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama, khususnya di bidang Akuntansi, dan

b. Memenuhi persyaratan akademis untuk mengikuti sidang sarjana

lengkap Fakultas Ekonomi-Program Studi Akuntansi di Universitas

Widyatama, Bandung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

3. Pihak Lain

a. Menambah wawasan mengenai Akuntansi Manajemen, khususnya

mengenai BSC,

b. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, dan

c. Menjadi masukan bagi pembaca yang ingin mengimplementasikan

BSC.

1.5 Rerangka Pemikiran

Seringkali strategi yang secara efektif telah diformulasikan tidak

diterapkan secara efektif pula, atau dalam kasus lain strategi yang telah ditetapkan

tidak sesuai dengan visi perusahaan.  Hal ini menunjukkan adanya hambatan yang

sangat besar dalam implementasi strategi walau strategi tersebut telah

diformulasikan dengan sangat baik dan juga kita akan terjebak dalam usaha yang

sia-sia karena sebenarnya bukan hal itu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk

meningkatkan kinerja perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan biasanya memiliki

banyak sekali strategi yang ingin dijalankan padahal tidak semua strategi itu

sesuai dengan visi dari perusahaan. Hambatan inilah yang harus diatasi dengan

mencari cara yang lebih baik dalam menterjemahkan strategi  yang berfokus pada

visi dari perusahaan menjadi aksi.



Balanced Scorecard (BSC) merupakan salah satu konsep manajemen yang

mampu menyelaraskan komponen-komponen dalam perusahaan untuk menunjang

pelaksanaan strategis guna mencapai keberhasilan jangka panjang. BSC dapat

membantu dalam menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan ke dalam

empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif

proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, sehingga

keempat perspektif dalam BSC tersebut memiliki sasaran strategis yang dapat

menunjang tercapainya tujuan jangka panjang perusahaan.

Hansen dan Mowen (2004;509) mendefinisikan Balance Scorecard

sebagai berikut:

“Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke
dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja ke dalam empat perspektif,
yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis
internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.”

Dari definisi diatas terlihat bahwa BSC ini tidak hanya

mempertimbangkan informasi finansial tetapi juga mempertimbangkan informasi

yang berhubungan dengan konsumen, proses bisnis, serta pertumbuhan dan

pembelajaran.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan dengan studi kasus,

sedangkan metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis.

Menurut Sugiyono (2004;11) metoda deskriptif adalah: “Suatu metode yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan

variabel lain”. Tujuan dari metode deskriptif adalah mengumpulkan informasi

yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan

keadaan saat ini (current status) dari subjek yang diteliti. Adapun pengertian studi

kasus menurut Sekaran (2006;46) yaitu : “Studi kasus merupakan analisis

mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di



mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami

dalam situasi saat ini”.

Metode pengumpulan data ditentukan oleh jenis dan sumber data

penelitian yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data

berdasarkan dari data subyek dan data dokumenter.

Data subyek merupakan jenis data penelitian, berupa opini, sikap,

pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang

menjadi subjek penelitian (responden). Data dokumenter merupakan jenis data

penelitian yang berupa dalam bentuk laporan-laporan seperti laporan keuangan,

laporan rencana program ataupun laporan realisasi dari rencana.

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan

sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sedangkan sumber data

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung melalui media perantara.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan cara

pengumpulan data melalui:

1. Penelitian lapangan (field research).

Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung ke perusahaan dan

melakukan wawancara dengan pimpinan serta karyawan, yang

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data

primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung denngan pihak yang

berkepentingan, dalam hal ini manajer satuan pengawasan intern.

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data, melalui pengamatan langsung,

untuk kemudian hasilnya akan dianalisis lalu dituangkan dalam uraian

tertulis.



c. Kuesioner

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat

pertanyaan-pertanyaan mengenai objek penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (literature research)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data

sekunder diperoleh dengan cara mempelajari litelatur yang akan digunakan

sebagai landasan teori dari balance corecard.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

    Penelitian dilakukan di PT. Pindad (Persero), yang berlokasi di Jalan Gatot

Subroto No.517, Bandung. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan Juli

2007 sampai dengan Oktober  2007.


