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1.1. Latar Belakang 

Informasi yang memadai sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan di masa datang. Perubahan sistem manajemen yang 

berbeda dengan yang pernah digunakan oleh perusahaan sangat diperlukan, oleh 

karena itu perusahaan terus berupaya untuk merumuskan dan selalu 

menyempurnakan strategi bisnis mereka dalam rangka memenangkan dan 

bertahan hidup dalam persaingan bisnis. 

Penilaian kinerja merupakan umpan balik informasi yang mencerminkan 

keberhasilan perusahaan, juga sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang 

lalu.  Dalam proses pelaksanaannya perusahaan tidak dapat mengandalkan laporan 

keuangan saja untuk penilaian kinerja. Dibutuhkan suatu penilaian kinerja secara 

seimbang dari informasi keuangan dan non keuangan seperti hubungan dengan 

pelanggan, pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, 

inovasi serta waktu proses, yang kemudian dinilai juga dengan menggunakan 

tolak ukur finansial dan operasional. Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan 

dalam pengukuran kinerja tersebut, maka perusahaan dapat menggunakan konsep 

Balance Scorecard (Pranata, 2006).                                                              

Balance Scorecard dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, konsep tersebut 

diawali dengan adanya keyakinan bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak lagi 

memadai, bahkan dapat menghambat kemajuan organisasi di masa datang.  

Balance Scorecard tetap mempertahankan ukuran finansial sebagai suatu 



 

  

ringkasan penting kinerja manajerial dan bisnis ditambah dengan seperangkat 

ukuran yang lebih luas dan terpadu mengaitkan pelanggan perusahaan yang ada 

pada saat ini, proses internal kinerja pekerja, dan sistem dengan keberhasilan 

finansial jangka panjang (Kusettya, 2005).   

Konsep Balance Scorecard menekankan pada keseimbangan faktor 

keuangan dan non keuangan. Faktor tersebut meliputi faktor internal (karyawan 

dan organisasi) dan faktor eksternal (pemegang saham dan pelanggan), serta 

faktor jangka pendek (operasional) dan faktor jangka panjang (visi dan misi) yang 

berfungsi sebagai alat pengukur kinerja organisasi dan sistem manajemen 

strategis. 

Berbagai perusahaan menyajikan rumusan tolak ukur yang berbeda-beda.  

Hal ini disebabkan karena pengukuran kinerja Balance Scorecard dikaitkan 

dengan visi dan strategi perusahaan sebagai unit bisnis, sehingga keunikan setiap 

perusahaan merupakan ciri tersendiri yang menunjukkan kemampuan dari 

manajer yang bersangkutan (Mamlucha, 2003). Aplikasi Balance Scorecard 

dimulai dari akarnya yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, yang memberikan 

kontribusi pada proses internal bisnis, sehingga pelanggan menjadi puas dan pada 

akhirnya perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tercermin dalam 

performasi keuangan (Sasongko, 2005). 

Empat aspek yang terkandung dalam Balance Scorecard apabila 

dihubungkan dengan organisasi publik. Pertama aspek pelayanan berkaitan 

dengan kepuasan masyrarakat, kedua aspek bisnis internal dikaitkan dengan 

proses internal pada organisasi publik, ketiga pembelajaran dan pertumbuhan 



 

  

mencakup pemberdayaan sumber daya manusia, dan yang terakhir aspek kinerja 

finansial karena adanya peningkatan sumber daya yang dimiliki (Baharuddin, 

2006). 

Dalam mengukur kinerjanya selama ini, PT. PLN (Persero) Malang 

melakukan pengukuran terhadap masing-masing fungsi atau bagian yang ada 

dalam perusahaan seperti pengukuran terhadap aspek keuangan, pelanggan 

maupun karyawan. Akan tetapi evaluasi kinerja perusahaan hanya 

mengungkapkan hasil kinerja fungsi keuangan saja, sedangkan aspek non 

keuangan lainnya seperti proses bisnis internal, kepuasan karyawan dan 

produktivitas karyawan belum dimasukkan dalam pengukuran kinerja perusahaan 

secara keseluruhan. Kelemahan pengukuran sebelumnya ini dapat dilengkapi oleh 

Balance Scorecard. Dalam hal ini Balance Scorecard merupakan suatu metode 

baru bagi PT. PLN (Persero) Malang yang memberikan kerangka yang 

komprehensif untuk strategic plan dan selain itu juga memberikan kerangka untuk 

menghasilkan strategic plan yang koheren. Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  

penelitian  ini  berjudul “ANALISIS PENGGUNAAN BALANCE SCORECARD 

SEBAGAI STRATEGI PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. 

PLN (PERSERO) MALANG”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

PT. PLN (Persero) Malang selama ini hanya menggunakan tolak ukur 

tradisional dalam mengukur kinerja perusahaan, hal ini belum dapat menunjukkan 



 

  

secara keseluruhan atas kinerja yang dimiliki oleh perusahaan. Maka rumusan 

masalah penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimanakah penggunaan Balance Scorecard sebagai alat ukur kinerja dapat 

diterapkan pada PT. PLN (Persero) Malang ? 

2. Apakah pengukuran kinerja yang konvensional, masih sesuai untuk diterapkan 

pada PT. PLN (Persero) Malang ? 

3. Apakah langkah yang harus dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Malang dalam 

memperbaiki kinerja di perusahaan tersebut, jika menerapkan Balance 

Scorecard sebagai alat ukur kinerja ?    

 

1.3. Batasan Penelitian 

Untuk mencapai sasaran dari pembahasan penelitian di atas maka 

permasalahan akan dibatasi pengukuran pada masing- masing perspektif dalam 

Balance Scorecard yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 

bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berkaitan 

dengan visi dan misi PT. PLN (Persero) Malang.   

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis penerapan pengukuran kinerja berdasarkan konsep Balance 

Scorecard di PT. PLN (Persero) Malang. 

2. Menganalisis penerapan pengukuran kinerja berdasarkan konsep konvensional 

di PT. PLN (Persero) Malang. 



 

  

3. Menganalisis langkah- langkah yang akan dilakukan pihak PT. PLN (Persero) 

Malang dalam memperbaiki kinerja. 

 

1.5. Kontribusi Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademis maupun praktisi. 

1. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan acuan untuk penelitian- 

penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan topik Balance Scorecard dan 

menjadi proses pembelajaran tentang aplikasi Balance Scorecard sebagai 

pengukuran kinerja. 

2. Bagi Praktisi 

Memberi informasi tentang pentingnya pengukuran kinerja secara menyeluruh 

demi peningkatan kinerja PT. PLN (Persero) Malang baik sisi finansial maupun 

dari sisi nonfinansial. 

 

 


