
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Semakin  berkembangnya  dunia  usaha  dan  perdagangan  bebas  akan 

membuka berbagai kesempatan baru dan juga dorongan dunia usaha ke arah yang 

semakin  keras  dan  kompetitif.  Oleh  karena  itu  setiap  organisasi  harus  selalu 

mempertahankan  dan  meningkatkan  keunggulan  kompetitifnya  agar  dapat 

bertahan dan terus berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Mengelola  perusahaan  pada  abad  informasi  harus  memiliki  kapabilitas 

baru dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, mengeksplorasi serta memobilisasi 

aktiva  tak  berwujudnya.  Langkah-langkah  strategis  yang  dilakukan  bukan 

langkah-langkah kecil yang hanya memberikan keuntungan dalam jangka pendek 

tetapi juga harus memberikan dan menjanjikan harapan baik di masa yang akan 

datang, artinya setiap langkah yang dilakukan dalam mengelola perusahaan harus 

berada pada rerangka yang mengedepankan perspektif jangka panjang.

Penilaian  kinerja  sebagai  alat  evaluasi  manajemen  masih  menekankan 

pada pengendalian keuangan. Sistem pengendalian keuangan masih menekankan 

pada pengendalian terhadap alokasi keuangan dan barang modal, sehingga tolok 

ukur  keuangan  yang  digunakan  adalah  tingkat  pengembalian  terhadap  modal. 

Pengukuran  tersebut  hanya  memberikan  gambaran  mengenai  sumber-sumber 

keuangan yang telah digunakan oleh perusahaan dan lebih bermanfaat bagi pihak 

internal  perusahaan  seperti  manajemen  dan  pemegang  saham.  Pihak  eksternal 

seperti  masyarakat  luas  sebagai  pengguna  barang  dan  jasa  lebih  memerlukan 

pengukuran yang lebih bersifat nonkeuangan.

Dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang ketat, perusahaan yang 

selama ini  dilindungi  oleh  regulasi  pemerintah  tentunya  harus  segera merubah 

paradigma lama dalam mengelola bisnisnya sehingga dalam menjalankan aktivitas 

bisnis,  perusahaan  mampu  bersaing  dengan  perusahaan  lain  yang  bergerak  di 

bidang industri yang sama.



Organisasi  perusahaan  merupakan  wealth-creating  institution.  Dalam 

lingkungan  bisnis  yang  kompetitif,  organisasi  tidak  hanya  diharapkan  sebagai 

wealth-creating  institution,  namun  jauh  lebih  dari  itu,  perusahaan  diharapkan 

sebagai  wealth-multiplying  institution.  Pelipatgandaan  kekayaan  memerlukan 

langkah-langkah  besar  dan  cemerlang.  Ketidakmampuan  personel  perusahaan 

dalam merumuskan  langkah-langkah besar  dan  cemerlang  ditentukan  oleh:  (1) 

Kompetensi  manajerial  para  manajer  dalam mengelola  human capital,  dan (2) 

Sistem  manajemen.  Human  capital merupakan  hasil  kali  employee  capability 

dengan  employee  commitment. Kompetensi  manajer  dalam  mengelola  human 

capital akan menjadikan produktif knowledge yang dimiliki oleh karyawan untuk 

menghasilkan  value bagi  customers.  Seringkali  yang terjadi adalah kompetensi 

manajer dalam mengelola human capital terhambat oleh sistem manajemen yang 

digunakan  oleh  perusahaan.  Jika  sistem manajemen  tidak  memotivasi  manajer 

dalam memanfaatkan  human capital dalam menghasilkan langkah-langkah besar 

dan  cemerlang  maka  tujuan  untuk  melipatgandakan  kekayaan  tidak  akan 

terwujud.

Visi  organisasi  seringkali  tidak  terwujud karena  adanya  kecenderungan 

personel  perusahaan  berfokus  ke  perspektif  jangka  pendek.  Kecenderungan 

tersebut umumnya timbul sebagai akibat sistem manajemen yang digunakan oleh 

perusahaan  tidak  memotivasi  personel  untuk  merumuskan  langkah-langkah 

cemerlang dan besar, namun hanya langkah-langkah kecil dan berjangka pendek. 

Sistem  manajemen  yang  menimbulkan  kecenderungan  personel  perusahaan 

tersebut yaitu:

1. Sistem perencanaan yang hanya mengandalkan pada anggaran tahunan.

2. Perencanaan laba jangka panjang yang tidak bersistem 

3. Sistem perencanaan menyeluruh (total business planning) yang tidak koheren.

Tipe  perencanaan  yang  digunakan  oleh  perusahaan  telah  mengalami 

perkembangan  pesat.  Semula  banyak  perusahaan  yang  hanya  mengandalkan 

anggaran  tahunan  dalam  membuat  rencana  untuk  mewujudkan  masa  depan 

perusahaan. Sekarang, dalam jaman teknologi informasi, perusahaan telah mulai 

menerapkan manajemen strategik dalam membangun masa depannya. 



Kurangnya  kesadaran  manajemen  tentang  tujuan  utama  perusahaan 

sebagai  institusi  pencipta  kekayaan  menyebabkan  rendahnya  kemampuan 

perusahaan  dalam  menghasilkan  financial  returns  dalam  jangka  panjang. 

Manajemen  harus  memiliki  kapabilitas  dalam  membangun  firm  equity,  

organizational  capital,  serta  human  capital. Jika  manajemen  telah  memiliki 

kesadaran  bahwa  perusahaan  mereka  merupakan  institusi  pencipta  kekayaan, 

namun karena tidak memiliki  alat memadai maka  outstanding financial returns 

dalam  jangka  panjang  adalah  rendah.  Hal  ini  disebabkan  manajemen 

menggunakan  sistem perencanaan  strategik  yang  hanya  berfokus  ke  perspektif 

keuangan  atau  hanya  menggunakan  sistem  perencanaan  jangka  pendek  yang 

berfokus ke keuangan. 

Balanced scorecard memfokuskan perhatian dan usaha seluruh personel 

perusahaan  justru  ke  perspektif  nonkeuangan,  yang  menjadi  pemacu 

sesungguhnya  kinerja  keuangan.  Balanced  scorecad  merupakan  alat  untuk 

mencapai  cita-cita  perusahaan  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  manajmeen 

startegik atau perencanaan startegik perusahaan. Dari strategi perusahaan ini dapat 

dibuat rencana kegiatan yang kemudian diturunkan lagi menjadi kegiatan untuk 

masing-masing  individu.  Di  PLN,  sasaran  individu  ini  dikenal  sebagai  MUK 

(Manajemen Unjuk Kerja) namun pelaksanaannya dirasakan belum optimal dalam 

memantau  aktivitas  pegawai.  Karena  balanced  scorecard mengukur  sasaran-

sasaran  strategik  yang  sulit  untuk  diukur,  seperti  sasaran-sasaran  strategik  di 

perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, 

maka untuk mengimplementasikan  balanced scorecard dibutuhkan kemampuan 

pegawai dalam memantau aktivitas. 

Pada awalnya,  balanced scorecard diciptakan untuk mengatasi  problem 

tentang  kelemahan  sistem  pengukuran  kinerja  eksekutif  yang  pada  waktu  itu 

hanya  berfokus  pada  perspektif  keuangan.  Selanjutnya  balanced  scorecard 

mengalami  perkembangan  pengimplementasiannya;  tidak  hanya  sebagai  alat 

pengukur kinerja eksekutif,  namun berkembang menjadi  inti sistem manajemen 

strategik.  Kekuatan  sesungguhnya  balanced  scorecard bukan  terletak  pada 

kemampuannya  sebagai  pengukur  kinerja  eksekutif,  namun  justru  pada 



kemampuannya  sebagai  alat  perencanaan  strategik.  Balanced  scorecard yg 

digunakan  sebagai  rerangka  dalam  sistem  perencanaan  strategik  berdampak 

terhadap penyusunan program, penyusunan anggaran,  pengimplementasian,  dan 

pemantauan. 

Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan,  penulis  tertarik  untuk 

melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul:

“Manfaat  Implementasi  Balanced  Scorecard dalam  Pemantauan 

Aktivitas”. 

(Studi kasus pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten)

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam  penelitian  ini,  penulis  mencoba  membahas  masalah-masalah 

sebagai berikut:

1. Apakah implementasi balanced scorecard pada perusahaan telah memadai.

2. Apakah  implementasi  balanced  scorecard bermanfaat  dalam  pemantauan 

aktivitas pada perusahaan. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mencari 

dan  mendapatkan  informasi  sehubungan  dengan  implementasi  balanced 

scorecard dalam efektivitas pelaksanaan manajemen strategik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk  mengetahui  implementasi  balanced  scorecard  yang  memadai  pada 

perusahaan.

2. Untuk  mengetahui  implementasi  balanced  scorecard bermanfaat  dalam 

pemantauan aktivitas pada perusahaan.

 

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat 

bagi berbagai pihak, diantaranya adalah :



1. Bagi Penulis 

Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi  penulis  sebagai  penambah 

wawasan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  ekonomi  akuntansi,  selain  itu 

sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi Universitas Widyatama.

2. Bagi Akademik

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  untuk  memperdalam  pemahaman 

mengenai  konsep  balanced  scorecard,  khususnya  mengenai  pentingnya 

pemantauan aktivitas.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  mengenai  manfaat 

implementasi balanced scorecard dalam pemantauan aktivitas.

4. Bagi Pembaca

Sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut dan menambah pengetahuan 

serta sebagai bahan kepustakaan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Perusahaan seringkali  telah  melaksanakan  total  business  planning yang 

terdiri  dari  empat  tahap:  (1)  perumusan strategi,  (2)  perencanaan strategik,  (3) 

penyusunan  program  (rencana  laba  jangka  panjang),  dan  (4)  Penyusunan 

Anggaran (rencana laba jangka pendek). Namun di antara keempat tahap proses 

total  business  planning  tersebut  terdapat ketidakkoherenan  satu  dengan  yang 

lainnya.  Perumusan strategi  menghasilkan  misi,  visi,  tujuan (goals),  keyakinan 

dasar,  nilai  dasar  dan  strategi  untuk  mewujudkan visi  organisasi.  Perencanaan 

strategik  menghasilkan  rencana  laba  jangka  panjang  namun  karena  hanya 

berfokus ke perspektif keuangan, rencana yang dihasilkan tidak koheren dengan 

visi  perusahaan.  Rencana  laba  jangka  panjang  yang  telah  disusun  tersebut 

kemudian  hanya  disimpan  dalam  arsip,  tidak  dipakai  sebagai  acuan  untuk 

penyusunan  anggaran.  Sebagai  akibatnya,  kegiatan  operasional  pada  anggaran 

tidak  merupakan  perwujudan  langkah-langkah  strategik  yang  tercantum  dalam 

rencana laba jangka panjang. 



Balanced  scorecard  digunakan  sebagai  rerangka  dalam  sistem 

perencanaan strategik sehingga memudahkan penyusunan rencana jangka panjang 

dan jangka pendek.  Perencanaan strategik tidak hanya  terbatas  pada perspektif 

keuangan  tetapi  juga  nonkeuangan.  yang  menghasilkan  rencana  laba  jangka 

panjang yang berfokus ke perspektif keuangan dan nonkeuangan  yang akhirnya 

berdampak terhadap tahap manajemen starategik  seperti:  penyusunan program, 

penyusunan  anggaran,  pengmplementasian,  dan  pemantauan.  Pada  tahap 

pemantauan,  hasil  pengukuran  kinerja  berdasarkan  pendekatan  balanced 

scorecard  tersebut dikomunikasikan kepada eksekutif untuk memberikan umpan 

balik tentang kinerja mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan atas 

pekerjaan  yang  menjadi  tanggung jawab mereka.  Untuk mengimplementasikan 

balanced scorecard dibutuhkan kemampuan pegawai dalam memantau aktivitas.  

Menurut Mulyadi (2005;32) pengertian manajemen strategi adalah::

“Suatu  proses  yang  digunakan  oleh  manajer  dan  karyawan  untuk 
merumuskan  dan  mengimplementasikan  strategi  dalam  penyedian 
customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Pada dasarnya 
manajemen strategik adalah suatu upaya manajemen dan karyawan untuk 
membangun masa depan organisasi”.

Dari definisi tersebut terdapat empat frasa penting, yaitu:

1. Manajemen strategik merupakan suatu proses.

2. Proses digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi.

3. Strategi  digunakan  dalam  penyediaan  customer  value  terbaik  untuk 

mewujudkan visi organisasi.

4. Manajer dan karyawan adalah pelaku manajemen strategik.

Sistem manajemen strategik terdiri dari dua tahap utama: (1) perencanaan, 

dan (2) pengimplementasian rencana. Tahap utama perencanaan terdiri dari empat 

tahap: (1) Perumusan strategi (strategy formulation) dan (2) perencanaan strategik 

(strategic  planning),  (3)  penyusunan  program  (programming),  dan  (4) 

penyusunan  anggaran  (budgeting).  Tahap  utama  pengimplementasian  rencana 

terdiri  dari  dua  tahap:  (1)  pengimplementasian  (implementation),  dan  (2) 

pemantauan (monitoring). 



Pada awal penerapannya,  balanced scorecard ditujukan untuk mengatasi 

problem dalam sistem  manajemen  strategik  di  tahap  pengimplementasian  dan 

pemantauan.  Dalam  tahap  pengimplementasian,  pelaksanaan  rencana  dipantau 

melalui  penggunaan pendekatan  balanced scorecard dalam pengukuran kinerja 

eksekutif  dalam  empat  persektif:  keuangan,  pelanggan,  proses  bisnis  internal, 

serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pada tahap pemantauan, hasil pengukuran 

kinerja  berdasarkan  pendekatan  balanced  scorecard  tersebut  dikomunikasikan 

kepada  eksekutif  untuk  memberikan  umpan  balik  tentang  kinerja  mereka, 

sehingga  mereka  dapat  mengambil  keputusan  atas  pekerjaan  yang  menjadi 

tanggung jawab mereka.

Adapun definisi balanced scorecard menurut Robert S. Kaplan dan David 

P. Norton yang diterjemahkan oleh Peter R. Yosi Pasla (2000;22) adalah sebagai 

berikut:

“Balanced scorecard menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai 

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

Pelanggan, Proses bisnis internal, serta Pembelajaran dan Pertumbuhan”.

Sedangkan pengertian  balanced scorecard menurut  Sony Yuwono,  Edy 

Sukarno, dan Muhammad Ichsan (2004;8) sebagai berikut:

“Balanced  Scorecard  merupakan  suatu  sistem manajemen,  pengukuran, 

dan  pengendalian  yang  secara  cepat,  tepat,  dan  komprehensif  dapat 

memberikan pemahaman kepada manajer tentang performance bisnis”.

Dalam  perkembangannya,  balanced  scorecard tidak  hanya  berkaitan 

dengan kartu  yang dipakai  untuk mencatat  skor eksekutif.  Balanced scorecard 

lebih dimanfaatkan sebagai alat  yang efektif untuk perencanaan strategik,  yaitu 

sebagai alat untuk menerjemahkan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, dan strategi 

organisasi ke dalam rencana tindakan (action plans) yang komprehensif, koheren, 

terukur,  dan  berimbang.  Kekuatan  sesungguhnya  balanced  scorecard bukan 

terletak pada kemampuannya sebagai pengukur kinerja eksekutif,  namun justru 

pada  kemampuannya  sebagai  alat  perencanaan  strategik.  Dengan  adanya 



perencanaan  strategik  berbasis  balanced  scorecard menghasilkan  rencana  laba 

jangka panjang yang  komprehensif  yang  berfokus  ke  perspektif  keuangan  dan 

nonkeuangan  sehingga  memudahkan  perusahaan  untuk  memantau  aktivitas 

perusahaan.

Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  mengambil  hipotesis  bahwa 

“Implementasi balanced scorecard dalam pemantauan aktivitas memiliki manfaat 

yang signifikan”.

1.6 Metodologi Penelitian

Teknik penelitian yang dilakukan di sini bersifat studi kasus, sedangkan 

metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang 

berusaha  mengumpulkan  data  yang  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya, 

menyajikan  dan  menganalisisnya  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  yang 

cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu simpulan.

Mohammad  Nazir (2003;63),  mendefinisikan  metode  deskriptif  sebagai 

berikut: 

“Metode  deskriptif  merupakan  suatu  metode  dalam  meneliti  status 
kelompok  manusia,  suatu  kondisi,  suatu  penelitian  ataupun  suatu  kelas 
peristiwa  pada  masa  sekarang  yang  bertujuan  untuk  memberikan 
gambaran  mengenai  perusahaan khususnya  mengenai  aspek-aspek yang 
sedang diteliti dan melakukan hubungan terhadap variabel yang diteliti”.

Definisi mengenai studi kasus menurut Nurul Zuriah  (2006;48): 

“Studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari  secara 

intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, 

lembaga, dan masyarakat”.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (Field Research)

Penulis melakukan penelitian langsung ke perusahaan untuk memperoleh data 

primer  tentang  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  sedang 

diteliti.



Studi lapangan meliputi:

a. Wawancara  langsung dengan pimpinan  dan  karyawan  perusahaan  yang 

bersangkutan  tentang  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  bidang  yang 

diteliti  dalam  perusahaan  ini.  Data  yang  diharapkan  diperoleh  dalam 

wawancara tersebut mengenai sejarah dan struktur organisasi perusahaan, 

ruang  lingkup  kegiatan  perusahaan,  implementasi  balanced  scorecard 

yang memadai, efektivitas pelaksanaan manajemen strategik, dan manfaat 

implementasi  balanced  scorecard dalam  efektivitas  pelaksanaan 

manajemen strategik.

b. Mendapatkan  dan  mempelajari  serta  menganalisis  dokumen  yang 

berhubungan dengan penelitian.

2. Studi Kepustakaan (Library Research)

Penelitian dengan cara membaca, mempelajari, buku-buku referensi, catatan-

catatan  kuliah,  artikel-artikel  dalam majalah,  dan sumber-sumber  lain  yang 

ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi,  penulis melakukan penelitian di 

PT. PLN yang berlokasi  di  Jl.  Asia Afrika No. 63 Bandung. Waktu penelitian 

dilaksanakan mulai bulan September 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007.


