
BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.  Sejarah Singkat Perusahaan 

Menurut berbagai keterangan yang dikemukakan bahwa cahaya listrik 

mulai bersinar di wilayah Indonesia pada akhir abad ke sembilan belas, zaman 

Pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan kelistrikan di wilayah Indonesia 

terjadi sebagai berikut: 

a. Elektrifikasi di wilayah kota Batavia sekitar tahun 1893 merupakan Stand 

Bedrijf yang dikelola Pemerintah Daerah setempat dengan nama Elcctricileil 

Bedrijf Batavia. 

b. Elektrifikasi di wilayah kota Medan sekitar tahun 1903 yang dikelola oleh 

pemerintah Daerah dengan nama Elecincitcil Bedrijf Medan (Deli). 

c. Elektrifikasi di wilayah kota Surabaya kira - kira tahun 1907, yang dikelola 

pemerintah Daerah dengan nama Eleciriciicil Bedrijf  Surabaya. 

Setelah perusahaan listrik yang berpusat di Negeri Belanda didirikan di 

beberapa wilayah Indonesia maka pendistribusian tenaga listrik oleh Pemerintah 

Daerah dialihkan kepada perusahaan - perusahaan listrik swasta. 

Di dalam Perang dunia kedua semua perusahaan listrik di wilayah Indonesia 

dengan sendirinya berada di bawah pengawasan tentara Jepang. Perusahaan listrik 

Jepang tersebut adalah: 

a. Jawa Denki Jogyokosha kantor pusat di Jakarta. 



b. Seibu Jawa Sha di wilayah Jawa Barat. 

c. Chobu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Tengah. 

d. Tobu Jawa Denki Sha di wilayah Jawa Timur. 

e. Cabang- cabang Perusahaan listrik tetap seperti semula. 

Dengan berubahnya Perusahaan listrik Jepang di bawah pengawasan Angkatan 

Darat, maka pimpinan Perusahaan dipegang oleh tenaga yang didatangkan dari 

Jepang. Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 terjadi 

aksi pengambil alihan Pimpinan. Pengambil alihan Pimpinan Perusahaan listrik pertama 

-tama terjadi pada tanggal 21 September 1945 di pusat (Jawa Denki Jogyo Kosha) 

Jakarta oleh Kesatuan Aksi Karyawan Listrik, setelah gagalnya rapat tanggal 19 

September 1945 dan dalam hari berikutnya pengambil alihan meluas kedaerah 

lainnya, seperti Perusahaan listrik di Surabaya, Semarang, Bandung, Jogyakarta dan 

berbagai kota lainnya di pulau Jawa maupun diluar Jawa. Dengan penetapan 

Pemerintah No. 1 SD/1945, tanggal 27 Oktober 1945 merupakan hari yang sangat 

bersejarah bagi karyawan listrik generasi 1945, karena hari tersebut ditetapkan sebagai 

hari jadi Listrik. 

Setelah penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik 

Indonesia Serikat yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Perusahaan listrik yang beroperasi di Indonesia adalah Perusahaan listrik asing/ Belanda 

antara lain: NV. ANIEM, NV. OEBEO, NV. OGEM dan sebagainya kecuali 

pembangkitan tenaga listrik yang semula LWB tetap dikuasai Pemerintah Republik 

Indonesia, dengan nama PLN Penuputel/Direksi. Pembangkitan yang bernaung 

dibawah Derektorat Jenderal Ketenagaan Kementrian PUT. 



Tuntutan Nasionalisasi Perusahaan Listrik Belanda merupakan salah satu 

program Organisasi Buruh (SBLC) non-Vaksentral. Pelaksanan Nasionalisasi 

terhadap Perusahaan listrik Belanda NV. OGEM untuk Jakarta Cirebon terjadi pada 1 

Januari 1954 dan terhadap NV. ANIEM terjadi pada tanggal 1 November 1954 untuk 

pelistrikan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan UU No. 19 tahun 1960 

dengan keputusan Menteri PUT No. 16/01/20 tanggal 20 Mei 1963, Perusahaan listrik 

yang diambil alih pada tahun 1957 Penuditel dan Penuputel oleh pemerintah kemudian 

dimasukkan dalam satu wadah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik. 

Pada tahun 1965, Struktur Organisasi Perusahan Listrik Negara diseluruh 

wilayah Indonesia ditetapkan menjadi 14 (empat belas) kesatuan wilayah dengan 

cabang- cabang yang terdiri dari:  

-     12 (dua belas) PLN Eksploitasi Distribusi 

- 1 (satu) PLN Eksploitasi Pembangkitan 

- 1 (satu) PLN Gas 

Pada tahun 1965 dengan peraturan PUT No. 9/PRT/1964, BPU PLN dibekukan 

dan dengan Peraturan No. 17PRT/1965 dua Perusahaan Listrik dan Gas bumi pecah 

menjadi: 

- Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

- Perusahaan Gas Negara (PGN) 

Sebagai kelanjutan dari Peraturan Pcmerintah Nomor 18 tahun 1972 maka 

dengan keputusan PUTL No. 01/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara berubah menjadi 

Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang satu - satunya Perusahaan 

Negara yang dibentuk oleh Pemerintah untuk merencanakan, membangun, 



membangkit dan mendistribusikan tenaga Listrik di seluruh wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

Pada tanggal 29 Maret 1978, PLN di tetapkan berada di lingkungan Departemen 

Pertambangan dan Energi, di bawah Direktotrat Jenderal Listrik dan Pengembangan 

Energi. Sejak 1992 pihak swasta mulai ikut dalam penyediaan Listrik di Indonesia 

kemudian pada tahun 1994 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

23 tahun 1994, serta AKTE NOTARIS Soetjipto, SH No. 169 tahun 1994 yang telah 

dibuat dalam berita Negara Republik Indonesia No. 6731, bentuk PLN berubah menjadi 

Perusahaan Terbatas Negara (Persero). 

 

4.1.2. Bidang Usaha 

PT. PLN (Persero) merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk 

Perseroan yang bergerak di bidang jasa pelayanan listrik. PLN tidak memproduksi 

barang melainkan melakukan pelayanan jasa kepada pelanggan yang memerlukan tenaga 

listrik dan merupakan satu - satunya perusahaan yang memiliki wewenang dari Pemerintah 

untuk merencanakan, membangun, membangkitkan dan mendistribusikan tenaga listrik 

ke seluruh wilayah Indonesia. 

 

4.1.3. Visi, Misi dan Motto 

Visi PT PLN (Persero) 

“Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul 

dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”. 

 



 

 Misi PT. PLN (Persero) 

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang usaha lain yang terkait 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan 

pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

Motto PT. PLN (Persero) 

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik, (Electricity for a better life) 

 

4.1.4. Produksi 

Produk yang dihasilkan oleh PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan 

Jaringan Malang adalah produk yang berhubungan dengan jasa pelayanan 

masyarakat tentang kebutuhan listrik sehari-hari. Sumber pasokan listrik 

sebenarnya berasal dari krian, dan sudah merupakan interkoneksi Jawa-Bali yang 

artinya semua pembangkit listrik diwilayah itu sudah memenuhi kebutuhan 

listriknya. 

 

 



Jasa yang diproduksi oleh PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan 

Jaringan Malang antara lain: 

a. Pelayanan permintaan penyambungan baru, perubahan daya, dan 

berhenti sebagai pelanggan.  

b. Pelayanan perubahan nama pelanggan.  

c. Perubahan golongan tarif. 

d. Pelayanan penyambungan sementara . 

e. Pelayanan pembayaran tagihan susulan dari penerbitan tenaga 

listrik. 

f. Pelayanan permintaan pemutusan sementara. 

g. Pelayanan pembongkaran sambungan tenaga listrik. 

h. Pelayanan pengaduan pelanggan. 

i. Pelayanan permintaan angsuran. 

j. Pelayanan permintaan reduksi. 

k. Pelayanan pembuatan rekening tagihan listrik. 

l. Pelayanan mengirimkan rekening listrik. 

m. Pelayanan pembayaran rekening tagihan listrik. 

 

4.1.5 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan gambaran sistematis tentang hubungan 

kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan usaha.  Struktur 

organisasi yang  terdapat  di PT. PLN (Persero) Malang  digambarkan  seperti 

berikut ini : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.     Identifikasi Critical Succes Factor 

Untuk mengetahui critical success factor perlu dilakukan analisis terhadap 

lingkungan baik eksternal maupun internal untuk memperoleh gambaran tentang 

peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

4.2.1.   Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk memperoleh gambaran 

tentang peluang dan ancaman. Hasil analisis lingkungan eksternal menunjukan 

adanya peluang yang ditandai oleh hal- hal sebagai berikut : 

1. Penduduk kota malang yang relatif besar yakni sekitar 800.000 jiwa 

dengan pertumbuhan sebesar 1% per tahun. Kondisi tersebut merupakan 

pasar yang potensial bagi pengembangan sambungan baru PT. PLN. 

(Persero) Malang Kondisi ini juga dipicu oleh gencarnya pembangunan 

sektor pembangunan yang tidak saja didominasi oleh pengembang- 

pengembang besar, namun juga pengembang-pengembang kecil yang 

jumlahnya cukup banyak dengan membangun perumahan dalam bentuk 

cluster-cluster, sehingga menjadikan peluang untuk mengembangkan 

cakupan pelayanan yang saat ini hampir keseluruhan penduduk Kota 

Malang semakin terbuka. 

2.  Listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia  yang paling mendasar 

dalam melakukan aktivitas sehari- hari dan diperlukan untuk mendukung 

kegiatan perekonomian. Kebutuhan listrik di perkotaan akan semakin 

 



meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk, 

tingkat kegiatan ekonomi dan perkembangan sosaial budaya dan 

masyarakat. 

3. PT. PLN (Persero) Malang memiliki hak eksklusif atau monopoli dalam 

mengelola penyedian listrik. Hal ini menjadikan PT. PLN (Persero) 

Malang tidak memiliki pesaing yang dapat menggantikannya dalam 

persaingan bisnis saat ini. 

Selain peluang, lingkungan eksternal juga memunculkan ancaman yang 

menghambat perkembangan PT. PLN (Persero) Malang yaitu seiring tipisnya 

cadangan minyak bumi yang diperkirakan habis dalam waktu sekitar 10-15 tahun, 

maka terjadi perebutan minyak dan batubara dipasar internasional sudah sangat 

ketat. Bagi negara besar saling berjuang habis- habisan ntuk mengamankan suplai 

bahan bakar untuk pasar dalam negerinya. Sehingga berakibat pada kebijakan 

pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak yang berpengaruh pada 

aktivitas operasi perusahaan. Dengan kenaikan bahan bakar minyak maka biaya 

operasional perusahaan akan meningkat. 

4.2.2. Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal memberikan gambaran tentang kekuatan dan 

kelemahan  PT. PLN (Persero) Malang. Kekuatan PT. PLN (Persero)  Malang 

ditunjukkan oleh hal- hal berikut : 

1. Adanya kerjasama dengan pihak- pihak yang saling berkepentingan 

sehingga saling menguntungkan. 

- Kerjasama dengan ASBANDA (Asosiasi Perbankan Daerah) dengan 



menandatangani MOU pembiayaan fast track untuk pembiayaan 

pembangunan pembangkit listrik dibeberapa wilayah Indonesia. 

- Sistem pembayaran melalui bank memberikan beberapa keuntungan, 

yaitu bagi pelanggan  mempermudah cara pembayaran, bagi PT. PLN 

(Persero) mulai dari menyederhanakan administrasi pendapatan, 

pengamanan pendapatan, dan percepatan aliran dana tunai PLN ke 

rekening perusahaan di bank bersangkutan hingga efisiensi biaya. 

Sementara keuntungan untuk bank yang merupakan mitra kerja PLN 

maka berpotensi menambah nasabah dan berkesempatan menggelola 

omset PLN.  

- Kerjasama dengan para rekanan antara lain dengan AKLI, AKLINDO, 

AKLINAS DAN ASMED dalam bidang pengadaan listrik dibeberapa 

wilayah. 

2. PT. PLN (Persero) Malang memiliki visi dan misi yang jelas dan mudah 

dipahami serta dituangkan dalam konsep-konsep strategi yang gamblang. 

3. Struktur oraganisasi PT. PLN (Persero) Malang yang didominasi oleh 

kelompok-kelompok fungsional relative berhasil mengurangi hirarkisme 

organisasi. Hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif 

diantara seluruh individu di organisasi. 

 

 



Selain kekuatan, PT. PLN (Persero)  Malang memiliki kelemahan yang 

ditandai oleh kondisi berikut: 

1. Lemahnya perencanaan dan pedoman kerja yang disebabkan kurang 

patuhnya karyawan terhadap pedoman kerja yang telah disusun. 

Perencanaan dan pedoman kerja saat ini dipandang sebagai perintah 

otoriter dalam mencapai target yang ditetapkan. Selain itu sistem 

pengawasan pada PT. PLN (Persero) Malang  dinilai masih kurang. Dalam 

hal ini Asmen terlalu memusatkan perhatian pada pencapaian target 

operasional sehingga hubungan dengan bawahan terutama pengawasan 

langsung kurang mendapat perhatian. 

2. Kualitas SDM yang rendah yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) Malang 

berdampak pada tidak tercapainya tujuan seperti yang diharapkan. 

Terbukti dengan jumlah keluhan pelanggan yang masih cukup tinggi yang 

disebabkan karena kurang cepatnya pelayanan baik dalam pembayaran  

rekening maupun pemasangan baru serta respon yang kurang cepat atas 

pengaduan. 

3. Tingkat kehilangan energi yang disampaikan kepada pelanggan masih 

sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya pencurian listrik, kesalahan 

dalam pencatatan stand meter, dan ketidaksamaan waktu pencatatan. 

4.2.3.   Penentuan Critical Succes Factor 

 Berdasarkan evaluasi terhadap lingkungan eksternal dan internal maka 

dapat disimpulkan beberapa faktor yang menjadi penentu proses keberhasilan    

PT. PLN (Persero) Malang yaitu : 



1. Kemampuan keuangan 

- Di satu sisi, meskipun pendapatan PT. PLN (Persero) Malang tidak pernah 

mengalami penurunan namun investasi yang diperlukan PT. PLN 

(Persero) Malang seringkali membutuhkan dana yang relatif sangat besar 

sehingga dana hasil usaha saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Oleh karena itu sumber dan penggunaan harus diatur sedemikian 

rupa baik dalam jumlah maupun waktu penerimaan dan pengeluarannya 

agar tidak menganggu kelancaran operasi perusahaan. 

- Rehabilitas gardu yang diperlukan untuk mengatasi tingkat kehilangan 

energi yang tinggi hanya bisa dilakukan dibeberapa tempat. Tanpa 

kemampuan keuangan yang memadai, rehabilitasi tersebut tidak bisa 

dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak bisa mencapai hasil yang 

optimal untuk mendukung upaya penurunan tingkat kehilangan energi 

listrik. 

- Kemampuan keuangan juga mempengaruhi kualitas hubungan PT. PLN 

(Persero) Malang dengan para pihak yang berkepentingan yaitu 

pemerintah, kantor  pajak, rekanan dan pihak pemilik sumber bahan baku. 

2. Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan baik berkaitan dengan produk berupa listrik dan 

pelayanan dan penanganan pengaduan menjadi sumber  kepuasan bagi 

pelanggan. Pelanggan menginginkan listrik yang memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Penyaluran listik yang tidak mengalir dalam waktu satu jam 



saja akan menimbulkan masalah bagi pelanggan dan pelanggan akan 

merasa kecewa terhadap pelayanan PT. PLN (Persero) Malang.  

3. Kehandalan sistem distribusi dan administrasi 

Kehandalan sistem distribusi dan administrasi sangat erat kaitanya dengan 

kualitas produk dan layanan yang diterima oleh pelanggan dan merupakan 

faktor yang sangat penting dalam memberikan kepuasan kepada 

pelanggan.  

4. Produktivitas dan kompetensi karyawan  

Dalam menjalankan operasinya secara efisien dan efektif agar biaya yang 

diperlukan dalam proses penyediaan listrik relatif terjangkau oleh 

masyarakat banyak, efisiensi dan efektifitas proses bisnis sangat 

ditentukan oleh manusia yang menjalankannya. Kompetensi dan 

produktifitas pegawai sangat erat kaitannya. Pegawai yang kompeten 

diharapkan mampu bekerjasama secara produktif karena bisa 

menyelesaikan pekerjaannya dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

Berdasarkan critical success factor tersebut diatas maka sasaran strategis 

dapat dikelompokan pada empat perspektif Balance Scorecard sebagai berikut: 

1. Sasaran strategis dalam perspektif keuangan meliputi: 

- Meningkatkan pendapatan 

- Meningkatkan keuntungan 

- Meningkatkan efisiensi biaya 

2. Sasaran strategis dalam perspektif pelanggan meliputi: 

- Meningkatkan jumlah pelanggan 



- Mempertahankan pelanggan yang sudah ada 

- Meningkatkan  kepuasan pelanggan  

3. Sasaran strategis dalam perpektif bisnis internal meliputi: 

- Meningkatkan kecepatan pelayanan 

- Meningkatkan inovasi pelayanan  

- Menurunkan tingkat kehilangan energi 

4. Sasaran strategis dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

- Meningkatkan produktifitas karyawan 

- Meningkatkan kemampuan karyawan 

- Meningkatkan kepuasan karyawan 

- Meningkatkan komitmen karyawan 

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan perspektif yang dipilih 

serta sasaran strategi yang harus dicapai maka dapat digambarkan hubungan 

tersebut pada gambar 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 6 
Keterkaitan visi, misi, strategi, sasaran dan Balance Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI 
Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh 
kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada 
potensi insani. 

MISI 
- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang usaha lain yang terkait berorientasi pada 

kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat. 
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
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4.3. Rancangan Balance Scorecard 

Gambar 7 
Rancangan Balance Scorecard PT. PLN (Persero) Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah PT. PLN (Persero) Malang 

Pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pegawai yang puas akan 

cenderung memiliki komitmen yang tinggi dan bekerja lebih produktif. Untuk 

memberikan kepuasan kepada pegawai perlu diterapkan sistem kompensasi, 

sistem karir dan sistem hubungan pegawai yang baik. Pegawai yang kompeten 
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yang dikembangkan melalui pelatihan baik secara internal maupun eksternal akan 

memiliki produktivitas yang tinggi. 

Pada perspektif Bisnis Internal proses pelayanan yang cepat dan 

pendistribusian aliran listrik secara optimal kepada pelanggan ditentukan oleh 

pegawai yang memiliki komitmen dan kompetensi dalam menjaga kualitas 

pelayanan. 

Pada perspektif pelanggan, kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

pendistribusian aliran listrik secara optimal, kecepatan pelayanan dan penanganan 

waktu pengaduan. Kepuasan pelanggan akan meningkatkan retensi pelanggan 

karena pelanggan yang puas paling tidak akan memberikan informasi yang baik 

tentang produk dan layanan yang baik PT. PLN (Persero) Malang kepada 

masyarakat. 

Pada perspektif keuangan profitabilitas yang dipengaruhi biaya, 

pemanfaatan asset, serta pertumbuhan pendapatan ditentukan oleh kepuasan 

pelanggan, kompetensi pegawai dan internal bisnis perusahaan.  
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4.3.1.  Penentuan tolak ukur kinerja berdasarkan  Balance Scorecard 

Tabel 2 
Hasil Perencanaan Strategik PT. PLN (Persero) Malang 

 
 

Ukuran Strategik Target Sasaran 

Strategik Ukuran 
Hasil 

Ukuran 
Pemicu 
Kinerja 

2005 2006 2007 

Inisiatif  Strategi 

Perpektif 
Keuangan 
 
Meningkatkan 
pendapatan 
Meningkatkan 
keuntungan 
 

 
 
 
kemampuan 
keuangan 

 
Return On 
Asset 
 
 
 
 
Profit Margin 
Ratio 
 
 
Rasio Operasi 
 
 
 
 
 
Total assets 
Turnover 

 
1% 
 
 
 
 
 
1% 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
110% 

 
1% 
 
 
 
 
 
1% 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
110% 

 
1% 
 
 
 
 
 
1% 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
110% 
 

 
Meningkatkan 
laba secara relatif 
terhadap 
penggunaan 
aktivanya 
 
Meningkatkan 
laba bersih yang 
diperoleh PLN 
 
Meningkatkan 
Efisiensi biaya 
operasi untuk 
meningkatkan 
pendapatan  
 
Meningkatkan 
efektivitas aktiva 
yang dimiliki 
untuk 
menghasilkan 
pendapatan dalam 
tahun berjalan 

Perspektif 
Pelanggan 
 
Meningkatkan 
jumlah 
pelanggan 
Mempertahankan 
pelanggan  
Meningkatkan 
kepuasan 

 
 
 
Kepuasan 
pelanggan 

 
Akuisisi 
Pelanggan 
 
 
 
Retensi  
pelanggan  
 
 
Komplain 
pelanggan 

 
2% 
 
 
 
 
100 % 
 
 
 
6% 
 
 
 
 
 
 
 

 
3% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
5% 

 
3% 
 
 
 
 
100 % 
 
 
 
5% 

 
Meningkatkan 
pangsa pasar 
pelanggan PT. 
PLN 
 
Mempertahankan 
pelanggan yang 
ada.  
 
Mengurangi 
tingkat keluhan 
pelangga 
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Ukuran Strategik Target Sasaran 
Strategik 

Ukuran Hasil Ukuran 
Pemicu 
Kinerja 

2005 2006 2007 

Inisiatif  Strategi 

Perspektif 
Proses Bisnis 
Internal 
 
Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan  
Menurunkan 
susut jaringan 
Meningkatkan 
kecepatan 
pelayanan 
 
 

 
 
 
 
Kehandalan 
sistem 
produksi, 
distribusi dan 
administrasi 
 

 
System 
Average 
Interuption 
Duration 
Index 
 
System 
Average 
Interuption 
Frequency 
Index 
 
Susut 
Jaringan 
 
 
 
 
Multi 
Layanan 

 
6% 
 
 
 
 
 
6% 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
10% 

 
5% 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
 
20% 

 
5% 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
30% 

 
Mengurangi 
tingkat lama 
pelanggan 
mengalami 
pemadaman 
 
Mengurangi 
tingkat gangguan 
yang dialami 
pelanggan 
 
 
Mengurangi 
energi yang 
hilang pada saat 
penyampaian ke 
pelanggan 
 
Meningkatkan 
efisiensi biaya 
yang dihemat 

Perspektif 
Pembelajaran 
Dan 
pertumbuhan 
 
Produktivitas dan 
kompetensi 
pegawai 
 
 
 

 
 
 
 
 
Meningkatkan 
kapabilitas 
pegawai 

 
Employee 
Produktifity 
 
 
Employe 
Training 
 
 
 
Tingkat  
absensi 
 
 
Employee 
Turnover 

 
110 % 
 
 
 
50 % 
 
 
 
 
1% 
 
 
 
2% 

 
130% 
 
 
 
75 % 
 
 
 
 
1% 
 
 
 
2% 
 
 
 
 

 
160 % 
 
 
 
100 % 
 
 
 
 
1% 
 
 
 
2% 
 
 
 
 
 

 
Meningkatkan 
produktifitas 
pegawai  
 
Meningkatkan 
kapabilitas 
pegawai melalui 
training 
 
Meningkatkan  
komitmen 
pegawai 
 
Meningkatkan 
sistem reward 
dan punishment 
 
 

Sumber : Data diolah PT. PLN (Persero) Malang 
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4.3.2. Penentuan dan pembobotan KPI (Key Performance Indicator) 

          KPI merupakan ukuran kinerja yang dapat diukur dan mampu 

merepresentasikan strategi objektif yang hendak dicapai.  

Tabel 3 
Key Performance Indicator (KPI) 

 
Perspektif keuangan 

Indikator kinerja Bobot Alasan pembobotan Pengukuran 

Return On Asset 2 Indikator ini menggambarkan 
kinerja operasi dan mengukur 
efisiensi dari penggunaan total 
aktiva untuk menghasilkan 
keuntungan. 

 
  x 100% 

 

Profit Margin 
Ratio 

2 Indikator ini menunjukkan 
keuntungan  dari setiap rupiah 
penjualan. 

  x 100% 

 

Total assets 
Turnover 

2 Indikator ini mengukur seberapa 
baik perusahaan mengelola 
asetnya secara keseluruhan untuk 
menghasilkan keuntungan. 

  x 100% 
 

 

Rasio Operasi 
 

4 Indikator ini menunjukkan 
efisiensi biaya untuk 
menghasilkan pendapatan. 

 x 100% 

 

 
Perspektif Pelanggan 

Indikator kinerja Bobot Alasan pembobotan Pengukuran 

Akuisisi 
Pelanggan 

3 Indikator ini mengukur 
kemampuan perusahaan untuk 
memperoleh pelanggan baru yang 
membuka peluang perusahaan 
untuk memperoleh tambahan 
pendapatan. 

 
  x 100% 

 

 

Retensi 
pelanggan  

2 Indikator ini menjaga hubungan 
dengan pelanggan sehingga 
semakin besar peluang memiliki 
cakupan pelayanan. 

 x 100% 
 

  Keluhan          
pelanggan 

5 Indikator ini menunjukkan sejauh 
mana pelanggan merasa puas atau 
tidak terhadap produk dan 
layanan perusahaan. 

 

 x100% 
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Perspektif Bisnis Internal 
Indicator kinerja bobot Alasan pembobotan Pengukuran 

SAIDI  3 Indikator ini untuk mengurangi 
tingkat lama pelanggan 
mengalami pemadaman 
 

 x 100% 

 

SAIFI  3 Indikator ini mengurangi tingkat 
gangguan yang dialami pelanggan 

 x 100% 

 

Susut  Jaringan  2 Indikator ini mengurangi energi 
yang hilang pada saat 
penyampaian ke pelanggan 
 

 x 100% 

MULYA 2 Indikator ini tingkat efisiensi 
biaya yang dihemat 

 x 100% 
 

 
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Indikator kinerja Bobot Alasan pembobotan Pengukuran 

Employee 
Produktifity 

3 Indikator ini menunjukkan tingkat 
produktifitas pegawai dalam 
menghasilkan produk. 

 
 x 100% 

Employe Training 4 Indikator ini untuk menjaga dan 
meningkatkan kemampuan, 
keahlian dan pengetahuan 
pegawai agar kompeten 
menjalankan tugasnya. 

 x 100% 
 

Tingkat  absensi 1 Indikator ini menunjukkan tinggi 
rendahnya komitmen pegawai 
terhadap perusahaan. 

 x 100% 

Employee Turnover 

 

2 Indikator ini menunjukkan 
kepuasan pegawai. 

 x 100% 

Sumber : Data diolah PT. PLN (Persero) Malang 
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4.4. Analisis Kinerja PT. PLN (Persero) Malang  

                Hasil pengukuran kinerja PT. PLN (Persero) Malang dengan     

pendekatan empat perspektif dalam Balanced Scorecard sebagai berikut: 

1. Perspektif Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan suatu ikhtisar dari konsekuensi ekonomi 

yang disebabkan oleh keputusan dan tindakan yang dilakukan, oleh karena 

itu perspektif keuangan tetap menjadi perhatian utama. Dengan 

pengukuran keuangan dapat dilihat kontribusi penerapan suatu strategi 

terhadap laba perusahaan.   

Tolak ukur yang digunakan pada perspektif ini adalah tingkat return yang 

diperoleh perusahaan, perputaran aktiva tetap, profit yang baik melalui 

perbaikan kinerja serta efisiensi biaya. Berikut tabel 10 merupakan hasil 

perhitungan dari perspektif keuangan. 
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Tabel 4 
Hasil Analisis Perspektif Keuangan 

Tahun 2005 – 2007 
 
Keterangan 2005 2006 2007 
Return On Assets 

Laba Bersih (Rp) -21.825.630.144  -18.635.475.628 -16.497.730.673 

Aktiva (Rp) 690.537.600.418 743.103.705.683 792.403.449.431 

ROA (%) -3.16% -2.51% -2.08% 
 
 Total Assets Turnover  

Pendapatan (Rp) 694.417.779.015 747.776.135.248 808.326.111.623 

Aktiva (Rp) 690.537.600.418 743.103.705.683 792.403.449.431 

TATO (%)               100.56%                  100.62%         102.01% 
 
 Profit Margin On Sales  

Laba Bersih (Rp) -21.825.630.144  -18.635.475.628 -16.497.730.673 

Pendapatan (Rp) 694.417.779.015  747.776.135.248      808.326.111.623 

PMOS (%) -3.14% -2.49%           -2.04% 
 
Rasio operasi  

   Pendapatan 694.417.779.015 747.776.135.248 808.326.111.623 

   Biaya Operasi 720.105.664.204 770.550.032.753  829.893.343.736 

   Rasio Operasi                 96.43% 97.04% 97.40% 

Sumber : Data diolah PT. PLN (Persero) Malang 

1. Return on Assets (ROA) 

ROA dipilih sebagai salah satu tolak ukur dalam perspektif keuangan 

karena rasio tersebut menggambarkan kinerja operasi dan mengukur 

efisiensi dari penggunaan total aktiva untuk menghasilkan keuntungan. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa Return on Assets (ROA) selama tiga tahun 

sebesar -2.58%. Pencapaian laba tahun 2005 hanya sebesar -3.16% dari 
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total asset kemudian tahun 2006 rasio yang diperoleh mengalami 

peningkatan sebesar 20.56% dari nilai awal -3.16% mengalami kenaikan 

menjadi -2.51%. Tahun 2007 nilai rasio mengalami kenaikan 17.13% dari 

nilai awal -2.51% menjadi -2.08%. Secara umum ROA sepanjang tahun 

2005-2006 cenderung minus dikarenakan kerugian yang diderita oleh     

PT. PLN (Persero) Malang yang memberlakukan tarif dasar listrik 

dibawah biaya produksi.  

Total Assets Turnover  (TATO) 

Rasio Total Assets Turnover  (TATO) dipilih karena rasio ini dapat 

mengukur seberapa baik perusahaan mengelola aktivanya secara 

keseluruhan untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan semakin besar peluang perusahaan untuk memperbaiki 

kinerjanya.  Berdasarkan analisa di atas Total Assets Turnover selama tiga 

tahun rata-rata sebesar 101.06%, pada tahun 2007 TATO berada pada 

kondisi baik, ini terlihat dari hasil tersebut yang berada di atas rata-rata 

tiga tahun yaitu sebesar 102.01%. Hal ini disebabkan proporsi kenaikan 

pendapatan lebih tinggi dari kenaikan total asset, pada tahun 2005 dan 

2006 TATO sebesar 100.56% dan 100.62%. Meskipun nilainya dibawah 

rata-rata tiga tahun tetapi pencapaian target setiap tahunnya meningkat  

menunjukkan bahwa kinerja PT. PLN (Persero) Malang setiap tahunnya 

mengalami perbaikan. Secara logis dengan peningkatan asset yang 

digunakan untuk operasional, pendapatan akan meningkat secara 

proporsional. Ditinjau dari indikator ini menunjukkan tingkat efisiensi 
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tahun 2005 sebesar 100.56%, tetapi growth yang dihasilkan cukup baik 

sebesar 0.06% pada tahun 2006 menjadi 100.62%, hal ini menunjukkan 

aktiva tetap yang dimiliki perusahaan beroperasi secara tepat, seperti 

ditunjukkan dengan kenaikan pendapatan yang dihasilkan dan pada tahun 

2007 growth naik menjadi 1.39%. 

2. Profit Margin on Sales (PMoS) 

Profit Margin On Sales menyatakan laba bersih yang dihasilkan dari setiap 

rupiah pendapatan. PMOS dapat dipakai untuk membandingkan 

pertumbuhan profit pada suatu periode dengan periode lainnya. Margin 

laba yang tinggi mengindikasikan bahwa keuntungan perusahaan yang 

diperoleh besar. Namun mengingat PT. PLN (Persero) Malang tidak 

berorientasi pada laba dan masih disubsidi oleh pemerintah sehingga 

margin laba selama tiga tahun cenderung mengalami peningkatan 

walaupun nilainya minus. Margin laba pada tahun 2005 dan 2006 baik, hal 

ini terlihat dari margin laba yang berada di atas rata-rata tiga tahun yakni 

sebesar -2.56% dan untuk margin laba tahun 2007 cukup baik sebesar        

-3.14%. Untuk Profit Margin On Sales menunjukkan tahun 2006 

mencapai growth sebesar 20.70%. Hal ini karena peningkatan pendapatan 

yang diiringi dengan peningkatan laba bersih, tetapi pada tahun 2007 

growth mengalami penurunan menjadi sebesar 18.07% karena semakin 

besarnya biaya operasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan 

pendapatan. Secara umum mengindikasikan perusahaan masih mampu 

meningkatkan volume penjualannya. 
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3. Rasio Operasi 

Rasio operasi digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan yang 

diterima dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pada tahun tersebut. 

Hasil perhitungan rasio operasi PT. PLN (Persero) Malang pada tiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Untuk rasio operasi tahun 2005 sebesar 

96.43% sedangkan rasio operasi pada tahun 2006 sebesar 97.04% dan 

2007 sebesar 97.40%, hal ini mengindikasikan kinerja perusahaan adalah  

semakin baik, yang terlihat dari rasio operasi yang berada di atas rata-rata 

tiga tahun yakni sebesar 96.96%.  

Gambar 8 
Perspektif Keuangan 

Tahun 2005 
 

                    Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
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Gambar 9 
Perspektif Keuangan 

Tahun 2006 
 

            
                                     Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
 
 

 

Gambar 10 
Perspektif Keuangan 

Tahun 2007 
 

                         Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
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2. Perspektif Pelanggan 

Kinerja dalam perspektif pelanggan berkaitan dengan bagaimana menciptakan   

persepsi yang baik dari pandangan pelanggan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. 

Berikut ini hasil analisis Perspektif Pelanggan: 

Tabel 5 
Hasil Analisis Perspektif Pelanggan 

Tahun 2005 – 2007 
 

Keterangan                    2005              2006                   2007 

Customer Retention 

Total Pelanggan               756.857 

   

795.019  821.542 

Total Pelanggan yang ditutup  752 789 816 

 Customer Retention  99,36% 99,24% 99,33% 

Customer Acquisition 

Total Pelanggan baru                   9.433 
   

21.856                   17.549 

Total Pelanggan               756.857 

   

795.019  821.542 

Customer Acquisition  1,25% 2,75% 2,14% 

Customer Complain 
 

Pelanggan yang komplain 42.994 33.692 35.966 

Total pelanggan  756.857 795.019 821.542 

Customer  Complain 5.68% 4,24% 4,37% 

Sumber : Data diolah PT. PLN (Persero) Malang 
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a. Customer Retention 

Indikator ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan hubungan dengan para pelanggannya. Semakin tinggi 

tingkat retensi pelanggan maka semakin besar peluang perusahaan untuk 

memiliki cakupan pelayanan yang lebih tinggi. Tabel 5 memperlihatkan 

bahwa pada tahun 2005-2007 customer retention PT. PLN (Persero) 

Malang mampu mempertahankan hampir seluruh pelanggannya yang lama 

yaitu rata-rata 99,31%. Meskipun pada tahun 2006 hasil tersebut di bawah 

rata-rata namun kondisi tersebut cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari 

jenis produk dan layanan PT. PLN (Persero) Malang yang berupa 

kebutuhan pokok dan peranan perusahaan dalam penguasaan pasar 

monopoli cukup besar sehingga tidak memberikan pilihan lain kepada 

pelanggan. 

b. Customer Acquisition 

Indikator perusahaan dalam menarik pelanggan baru ini digunakan untuk 

mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menarik pelanggan baru.     

Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh pelanggan baru maka 

semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh tambahan 

pendapatan dan meningkatkan cakupan pelayanan. Tabel 5 

memperlihatkan bahwa PT. PLN (Persero) Malang dapat menarik 

pelanggan baru sebesar 1,25% dari total pelanggan 756.857. Pada tahun 

2006 terjadi peningkatan pelanggan baru sebesar 2,75%. Pada tahun 

tersebut baik pelanggan baru dan total pelanggan yang dipertahankan 



74 
 

 

masing-masing meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil ini juga dapat 

dicapai karena perusahaan memiliki kekuasaan terhadap pasar sedangkan 

pada tahun 2007 pelanggan baru yang dihasilkan lebih rendah sebesar 

2,14%, tetapi kemampuan perusahaan lebih tinggi dari tahun 2005. Pada 

customer acquisition menghasilkan growth 1,50% pada tahun 2006 

walaupun terjadi penurunan sedikit pada tahun 2007 sebesar -0,61% 

Faktor yang menyebabkan menurunnya pertambahan jaringan adalah 

jumlah minimal daya yang ditawarkan PLN cukup besar yaitu 1300 watt, 

sehingga abonemen yang ditanggung oleh pelanggan juga semakin besar. 

  3.     Customer Complain  

Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

jumlah pelanggan yang merasa tidak puas terhadap produk atau layanan 

perusahaan. Semakin kecil keluhan yang diterima dari pelanggan 

menunjukkan bahwa semakin sedikit pelanggan yang merasa tidak puas. 

Pelanggan mengajukan keluhan berkaitan dengan seringnya terjadi 

pemadaman listrik, pemakaian meningkat, kesalahan pencatatan, akurasi 

meter, kondisi meter yang minta diganti. Dari tabel di atas terlihat selama 

tiga tahun  keluhan pelanggan semakin menurun meskipun pada tahun 

2007 mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2006. Setiap bulan rata-rata 

pelanggan yang mengeluhkan pelayanan PT. PLN adalah sebanyak 4,76 % 

dari seluruh pelanggan yang dilayani. Penurunan tingkat keluhan ini 

disebabkan adanya penurunan tingkat pemadaman listrik, penerapan 

sanksi yang tegas bagi petugas pencatat meter yang terbukti melakukan 
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kesalahan yang disengaja dalam pencatatan dan percepatan penanganan 

keluhan.  

Gambar 11 
Perspektif Pelanggan 

Tahun 2005 
 

                                      Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
 

 
 

Gambar 12 
Perspektif Pelanggan 

Tahun 2006 
 

                                       Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
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                           Gambar 13 
                  Perspektif Pelanggan 
                           Tahun 2007 

 

                              Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
 

3. Perspektif  Bisnis Internal 

Perspektif ketiga dalam Balance Scorecard adalah bisnis internal 

perusahaan, dalam rangka mengoptimalkan pelayanannya terhadap 

pelanggan PT. PLN (Persero) Malang yang bergerak di bidang jasa maka 

pengukuran kinerjanya disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. 

Adapun indikator kinerja yang digunakan seperti pada tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 6 
Hasil Analisis Perspektif Bisnis Internal 

Tahun 2005 – 2007 
 

Keterangan 2004 2005 2006 2007 

Multi Layanan 

 Biaya Piket (Rp)     1.937.920 2.052.865 2.046.732 1.076.082 

 Biaya Penagihan (Rp)      2.968.546       3.067.389       2.333.468    2.172.000 

 Total Biaya (Rp)     4.906.466    5.120.254       4.380.200     3.248.082 

 Biaya Yang Dihemat                    -        (213.788) 740.054       1.132.118 

 Multi Layanan  4,36% 14.45% 25,85% 

Susut Jaringan 

 Susut Distribusi KWH      509.117.027       427.357.828        293.940.916 

 KWH Siap Dijual    2.948.648.742     3.099.531.082      3.472.082.135 

 Susut Jaringan    17,27% 13,79% 8,47% 

 

Frekuensi Keluhan (kali)   

         SAIFI 

          41.197 

   

35.416                   32.644 

Total Pelanggan                756.857 

   

795.019                 821.542 

 SAIFI   5,44% 4,45% 3,97% 

 

Durasi Keluhan (jam)   

           SAIDI 

    44.791 

   

31.967                   39.289 

Total Pelanggan                756.857 

   

795.019                 821.542 

 SAIDI   5,92% 4,02% 4,78% 

Sumber : Data diolah PT. PLN (Persero) Malang 
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a. Multi Layanan 

Dalam proses inovasi, PT. PLN (Persero) Malang berusaha 

mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk jasa 

layanan yang dikehendaki pelanggan.  Inovasi yang baru-baru ini 

diperkenalkan PT. PLN (Persero) Malang adalah Multi Layanan 

(MULYA). 

Produk layanan MULYA adalah suatu paket layanan kepada pelanggan 

yang mengintegrasikan beberapa jenis pelayanan yang ada di PLN antara 

lain penyambungan baru, penambahan daya, pembayaran rekening, 

pengaduan gangguan listrik dan informasi PLN ke dalam setiap loket 

pelayanan yang terhubung melalui jaringan LAN (Local Area Network). 

Sebelum adanya MULYA ini masing-masing loket ini melayani jenis 

pelayanan yang  berbeda-beda. Tetapi dengan adanya MULYA, setiap 

loket pelayanan bisa berfungsi secara optimal dan permintaan pelanggan 

dapat dilayani dan diselesaikan pada setiap loket dengan cepat. 

Tolak ukur yang digunakan pada proses inovasi adalah efesiensi biaya 

setelah pemberlakuan MULYA. Pada tabel 6 memperlihatkan bahwa biaya 

piket   tahun 2005 menjadi Rp 2.046.732  dan  biaya penagihan lebih besar 

Rp 2.333.468 tetapi total biayanya lebih besar dari tahun 2004 sehingga 

biaya yang dihemat   (Rp 213.788). Untuk tahun 2006 biaya yang dihemat 

mengalami kenaikan mencapai Rp 740.054, sedangkan tahun 2007 biaya 

yang dihemat juga mengalami kenaikan Rp 1.132.118. Hal tersebut 

dikarenakan pelanggan bisa memperoleh beberapa jenis pelayanan PLN 
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selama 24 jam. Secara keseluruhan biaya penagihan mengalami penurunan 

karena semua loket dapat melayani pembayaran rekening, sehingga 

pengeluaran biaya penagihan ke payment point dapat dikurangi. Hal ini 

menunjukkan inovasi yang dilakukan PT. PLN (Persero) Malang dapat 

dikatakan berhasil karena mampu meningkatkan efesiensi biaya dan 

memberikan kemudahan pelayanan bagi pelanggannya. 

b. Susut Jaringan 

Susut jaringan diartikan sebagai sejumlah jaringan atau energi yang hilang 

dalam penyampaian produk PLN kepada pelanggan. Tabel 6 menunjukkan 

bahwa PT. PLN (Persero) Malang mampu menurunkan tingkat susut jaring 

sebesar 13,79% pada tahun 2006 dari tahun sebelumnya 17,27% pada 

tahun 2005, dan pada tahun 2007 tingkat susut jaring mencapai 8,47%. 

Efesiensi pada tahun 2006 sebesar 3,48% dan meningkat pada tahun 2007 

sebesar 5,32.   

Hal ini mengindikasikan PT. PLN (Persero) Malang dapat mencapai target 

setiap tahunnya. Kenaikan susut jaringan yang terus-menerus disebabkan 

adanya hambatan tekhnis dan non tekhnis. Faktor non tekhnis yang 

menyebabkan banyaknya jaringan yang hilang pada saat penyampaian 

produk PLN kepada pelanggan adalah karena adanya bencana alam, 

kesalahan dalam pencatatan stand meter, ketidaksamaan waktu pencatatan 

serta adanya lampu penerangan jalan liar. Faktor tekhnis yang 

menyebabkan susut jaringan adalah adanya jaringan yang terlalu panjang 
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sehingga memicu timbulnya susut jaringan disamping itu juga bisa 

disebabkan karena adanya KWH meter yang macet.  

c.  Standard Average Interuption Frequency Index (SAIFI) dan Standard 

Average Interuption Duration Index (SAIDI) 

Standard Average Interuption Frequency Index (SAIFI) mengukur rata- rata 

jumlah gangguan yang dialami setiap pelanggan.  Tabel 6 memperlihatkan 

bahwa frekuensi keluhan pelanggan dalam SAIFI terus mengalami 

penurunan, dimana pada tahun 2005 sebesar 5,44%. Tahun 2006 turun 

sebesar 4,45%, dan tahun 2007 turun menjadi 3,97%. Sedangkan durasi 

keluhan pelanggan dalam Standard Average Interuption Duration Index 

(SAIDI) dari tahun 2005 sampai dengan 2007 mengalami penurunan yang 

fluktuatif.  Pada tahun 2005 SAIDI sebesar 5,92% dan pada tahun 2006 

turun menjadi 4,02%, tetapi pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 

4,78%. Dari tabel di atas selama tiga tahun keluhan pelanggan menurun, hal 

ini menunjukkan efektifitas kinerja operasional PT. PLN (Persero) Malang 

semakin baik. 
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Gambar 14 
Perspektif Bisnis Internal 

Tahun 2005 
 

                                      Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
 

                    Gambar 15 
                      Perspektif Bisnis Internal 

                       Tahun 2006 
 

                                 
                                           Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
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Gambar 16 
Perspektif Bisnis Internal 

Tahun 2007 
 

                        Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
 
 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ditujukan untuk mendorong 

perkembangannya.  Tujuan perspektif ini adalah melakukan perbaikan dan 

penciptaan nilai secara berkesinambungan, misalnya dengan memperbaiki 

efesiensi biaya operasi serta meningkatkan kinerja dan produktifitas 

tenaga. Tolak ukur yang digunakan seperti tabel berikut ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 

 
 

Tabel 7 
Hasil Analisis Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Tahun 2005 – 2007 
 

Keterangan  2005 2006 2007 
Employee Productivity 

 MWH Terjual           1,581,960 2,423,645 2,638,287 

 Jumlah Pegawai Teknik (orang)        148 187 167 

 Employee Productivity          106,89% 129,61% 157,98% 

Employee Training 

 Jumlah Peserta Diklat                  113                183                302 

 Jumlah karyawan                  312                388                429 

 Employee Training    36.22% 47.16% 70.40% 

                                                                   Absenteeism 

Jumlah hari absen            248           270         160 

Jumlah hari kerja         1.968         1.968       1.967 

Jumlah pegawai            312           388         429 

Jumlah hari kerja pegawai      614.016     763.584   843.843 

Absenteeism         0,04%       0.03%     0,01% 

Employee Turnover 

Jumlah pegawai keluar    2 4 2 

Jumlah pegawai tengah tahun 314 392 431 

Employee Turnover   1,26%              1,02% 0,46% 

Sumber : Data diolah PT. PLN (Persero) Malang 
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a. Employee Productivity 

Employee productivity bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas dan 

produktifitas pegawai dalam menghasilkan produk. Pengukurannya 

dilakukan dengan membandingkan jumlah MWH terjual dengan jumlah 

teknik (tenaga kerja langsung). 

Employee productivity PT. PLN (Persero) Malang tahun 2005 mencapai 

10.689, pada tahun 2006 juga mengalami kenaikan sebesar 12.961 karena 

peningkatan jumlah pegawai teknik 187 orang yang diimbangi dengan 

peningkatan MWH yang terjual sedangkan untuk tahun 2007 jumlah 

pegawai teknik menurun tetapi dapat menghasilkan MWH mencapai 

2.636.287. Dilihat dari kapabilitas dan produktifitas pegawai dalam 

menghasilkan produk menunjukkan growth  semakin meningkat pada 

setiap tahunnya. Employee Productivity tahun 2006 sebesar 2.272 dan 

tahun 2007 sebesar 2837, secara keseluruhan dapat dikatakan jumlah 

pegawai teknik yang proporsional mampu menghasilkan MWH yang 

tinggi.  

b. Employee Training 

Employee Training merupakan salah satu indikator kinerja pada perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Employee training bertujuan untuk 

mengubah perilaku dan meningkatkan motivasi kerja pegawai, dan 

pengukurannya dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta training 

dengan jumlah pegawai. 
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Tabel 13 menunjukkan peningkatan sebesar 36,22% pada tahun 2005 

menjadi 47,16% pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 mencapai 70,40%. 

Employee Training sangat penting guna peningkatan kualitas sumber daya 

manusia PT. PLN (Persero) Malang seperti ditunjukkan dengan growth 

10,94% pada tahun 2006 dan 23,24% tahun 2007. Kenaikan employee 

training tersebut dikarenakan PT. PLN (Persero) Malang saat ini berusaha 

untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya demi 

peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan mengetahui potensi 

seluruh pegawai dan gambaran secara menyeluruh pegawai yang dimiliki 

PT. PLN (Persero) Malang. Kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan 

karyawan yang dipromosikan tetapi juga memberikan informasi tentang 

pejabat-pejabat yang layak diturunkan.  

c. Absenteeism 

Absenteeism ( tingkat absensi pegawai) bisa menunjukan tinggi rendahnya 

tingkat komitmen pegawai terhadap perusahaan. Semakin rendah tingkat 

absensi maka semakin tinggi komitmen pegawai terhadap perusahaan. 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa selama tiga tahun, tingkat absensi 

yang semakin menurun. Pada tahun 2007 tingkat absensi semakin 

menurun menjadi 0,01% dari dari 0,03%  pada tahun 2006. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya sanksi yang tegas berupa potongan tunjangan 

bagi pegawai yang absen dengan prosentase  sesuai dengan banyaknya 

absen. Selain itu disebabkan karena system absensi yang menggunakan 



86 
 

 

mesin finger scan yang tidak memungkinkan pegawai menitipkan daftar 

hadirnya kepada pegawai lain. 

d. Employee Turnover 

Besarnya tingkat turnover pegawai menimbulkan masalah karena 

perusahaan harus melakukan pelatihan kembali dan berbagai penyesuaian. 

Tingkat turnover juga bias menunjukan kepuasan pegawai. Dari data tabel 

diatas menunjukan bahwa employee training yang terjadi di PLN Malang 

selama tahun 2005 – 2007 sangat yakni antara 0,46% - 1,26 % dan rata-

ratanya hanya sebesar 0.91. Hal ini menunjukan bahwa pegawai yang 

bekerja di PLN Malang merasa puas dengan apa yang diharapkan terutama 

berkaitan dengan kompensasi dan tunjangan.  

Gambar 17 
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Tahun 2005 
 

        
                                         Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
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Gambar 18 
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Tahun 2006  
 

                               Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
 

Gambar 19 
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Tahun 2007 
 

                                    Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
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4.5. Analisis Kinerja PT. PLN (Persero) Malang Secara Keseluruhan  

Dengan menggunakan Software Balance Scorecard Designer 

menunjukan bahwa    PT. PLN (Persero) Malang memiliki kinerja yang baik , 

hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya prosentase yang dihasilkan 

yakni pada tahun 2005 sebesar 79.31%, tahun 2006 mengalami peningkatan 

menjadi 82.31% dan pada 2007, PT. PLN (Persero) Malang  mengalami 

penurunan terhadap kinerjanya menjadi 78.16%. 

Pada tahun 2005,  pengukuran kinerja secara keseluruhan menghasilkan angka 

79.31%. Hal tersebut diperoleh dari Perspektif keuangan sebesar 63.17%, 

Perspektif pelanggan sebesar 85,96%, Perspektif bisnis internal sebesar 

82,79% dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebesar 68,87%.  

 

Gambar 20 
Balance Scorecard Design 

Tahun 2005 
 

                       Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
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Pada tahun 2006, PT PLN (Persero) Malang mengalami tingkat pertumbuhan 

yang signifikan dalam pencapaian kinerja menjadi 82.31%. Hasil tesebut 

ditunjang oleh Perspektif  keuangan sebesar 57,11%, Perspektif  pelanggan 

sebesar 89.75%, Perspektif bisnis internal sebesar 83.66% dan perspektif 

Pembelajaran sebesar 77.99%. 

Gambar 21 
Balance Scorecard Design 

Tahun 2006 
 

                       Sumber : Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
 
 
Pada tahun 2007, PT. PLN (Persero) Malang menunjukan kinerja yang semakin 

menurun karena berada di bawah tahun 2005. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

menurunnya nilai yang dihasilkan dari tahun 2005 yakni sebesar 78.16%. Hasil 

tersebut ditunjang oleh Perspektif keuangan sebesar 85,86%, Perspektif pelanggan 

sebesar 84,57%, perspektif  bisnis internal sebesar 86,67% dan Perspektif 

pembelajaran sebesar 62,1%. 
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Gambar 22 
Balance Scorecard Design 

Tahun 2007 
 

                             
                     Sumber: Data diolah dari software Balance Scorecard Designer 
 
 
                                                          
4.6.  Deskripsi Kondisi PT. PLN (Persero) Malang berpedoman  pada        

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 826/KMK.03/1992. 

4.6.1. Rasio Rentabilitas 

     Rentabilitas menunjukkan kemampuan pengelolaan aktiva yang ada untuk 

menghasilkan laba bagi perusahaan. Dengan demikian rasio rentabilitas sangat 

tepat untuk mengukur efektivitas manajemen. 

Angka rasio rentabilitas PT. PLN (Persero) Malang tersaji pada tabel berikut: 
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Tabel 8 

Deskripsi Rasio Rentabilitas PT. PLN (Persero) Malang. 

Rasio per periode  Rasio 

2005 2006 2007 

Rentabilitas (0.0316) (0.0251) (0.0208) 

Standar 0.1200 0.1200 0.1200 

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT. PLN (Persero) Malang 

Deskripsi angka rasio rentabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan kondisi keuangan PT. PLN (Persero) Malang pada tiga tahun terakhir 

dalam kondisi tidak rendabel karena angka rasio keuangan yang didapat di bawah 

ukuran standar minimal yaitu 12% bagi BUMN menurut SK. Menkeu No. 

740/KMK.00/1998. Angka yang termuat pada tabel 8 tersebut bila dibandingkan 

dengan ukuran rasio rentabilitas minimal menunjukkan kondisi keuangan           

PT. PLN (Persero) Malang dalam keadaan yang tidak sehat.   

 

4.6.2. Rasio Likuiditas  

 Angka rasio likuiditas adalah penunjuk tingkat keamanan kreditor jangka 

pendek. Sedangkan dari sudut pandang internal angka rasio likuiditas sebagai 

penunjuk kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka 

pendeknya. Berdasarkan ikhtisar laporan keuangan PT. PLN (Persero) Malang 

maka angka rasio likuiditas yang didapatkan seperti pada tabel 9 berikut: 
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Tabel 9 

Deskripsi Rasio Likuiditas PT. PLN (Persero) Malang 

Rasio Rasio per periode  

 2005 2006 2007 

Likuiditas 4.260 3.024 6.867 

Standar 1.000 1.000 1.000 

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT. PLN (Persero) Malang 

 

 Deskripsi dari angka rasio likuiditas pada tabel 9 diatas menunjukkan 

suatu keadaan yang baik bila dibandingkan dengan angka minimal rasio likuiditas 

nasional yaitu 100%. Rasio likuiditas mengungkapkan beberapa kondisi keuangan 

yang spesifik yakni mengacu pada angka rasio keuangan PT. PLN (Persero) 

Malang dibandingkan dengan angka minimal rasio likuiditas nasional. Secara 

umum PT. PLN (Persero) Malang selama tiga tahun terakhir mengalami likuiditas 

dengan angka rasio yang berada di atas batas minimal. 

 

4.6.3. Rasio Solvabilitas 

 Rasio solvabilitas menunjukkan kesiapan perusahaan untuk memenuhi 

semua kewajiban. Makin besar angka rasio berarti perusahaan makin mampu atau 

solvabel. Namun apabila terlalu tinggi angka rasio menyebabkan aset perusahaan 

pasif. Deskripsi kondisi keuangan PT. PLN (Persero) Malang nampak pada tabel 

10 
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Tabel 10 

Deskripsi Rasio Solvabilitas PT. PLN (Persero) Malang 

Rasio Rasio per periode  

 2005 2006 2007 

Solvabilitas 10.093 11.499 16.278 

Standar 2.000 2.000 2.000 

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT. PLN (Persero) Malang 

 

 Hasil perhitungan rasio tersaji pada tabel 10 diatas, terlihat bahwa          

PT. PLN (Persero) Malang menunjukkan kondisi perusahaan yang cukup solvabel 

dengan angka rasio likuiditas yaitu 200%. Artinya bahwa secara umum PT. PLN 

(Persero) Malang cukup mampu memenuhi semua kewajiban perusahaan. 

 

4.6.4. Rasio Profit Margin 

 Rasio Profit Margin mencerminkan efektifitas operasi perusahaan. Makin 

besar angka rasio, perusahaan makin efisien. Kondisi keuangan PT. PLN 

(Persero) Malang dalam profit margin nampak pada tabel 

Tabel 11 

Deskripsi Rasio Profit Margin PT. PLN (Persero) Malang 

Rasio Rasio per periode  

 2005 2006 2007 

Profit Margin (0.0314) (0.0249) (0.0204)  

Standar 1.000 1.000 1.000 

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT. PLN (Persero) Malang 



94 
 

 

 Hasil perhitungan rasio pada tabel  diatas menunjukkan bahwa operasional 

PT. PLN (Persero) Malang menurun karena perusahaan beroperasi dengan biaya 

yang tinggi. Kerugian yang cukup tinggi tersebut diakibatkan karena tingginya 

penjualan listrik yang dibarengi dengan meningkatnya biaya operasional. 

 

4.6.5. Rasio Operasi 

 Rasio Operasi juga sebagai alat pengukur efisiensi operasi perusahaan 

yang disajikan pada tabel 12. 

Tabel 12 

Deskripsi Rasio Operasi  PT. PLN (Persero) Malang 

Rasio Rasio per periode  

 2005 2006 2007 

Operasi 0.964 0.97 0.97 

Standar 1.000 1.000 1.000 

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT. PLN (Persero) Malang 

 

 Dari hasil perhitungan rasio yang nampak pada tabel 12 diatas dapat 

disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) Malang pada kondisi yang tidak optimal 

karena angka rasio yang didapatkan berada dibawah angka rasio rata-rata 

perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan yang diperoleh pada tiga 

tahun terakhir tidak dapat menutupi sepenuhnya biaya yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan. 
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4.6.6. Produktivitas Tenaga Kerja 

 Pada produktivitas tenaga kerja diukur sampai sejauh mana efisiensi 

penggunaan tenaga kerja diukur sampai sejauh mana efisiensi penggunaan tenaga 

kerja yang ada pada PT. PLN (Persero) Malang. Dengan mengukur kemampuan 

tenaga kerja mendatangkan penghasilan bagi perusahaan. Standar rasio ini masih 

belum ada standart rasio secara nasional namun dapat dilihat pada angka rata-rata 

perusahaan sejenis. Produktivitas tenaga kerja PT. PLN (Persero) Malang tersaji 

pada tabel 13 

Tabel 13 

Deskripsi Produktivitas Tenaga Kerja PT. PLN (Persero) Malang 

Rasio Rasio per periode  

 2005 2006 2007 

Produktivitas  2.225.698.009.63 1.927.258.080.53 1.884.210.050.40 

Tenaga Kerja    

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan PT. PLN (Persero) Malang 

 

 Dari angka yang tersaji pada tabel 13 diatas nampak bahwa PT. PLN 

(Persero) Malang pada tiga tahun terakhir angka rasio yang diraih mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun. Terutama tahun 2007 yang mengalami penurunan 

dari tahun 2005 dan 2006. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja PT. PLN 

(Persero) Malang belum optimal memperhatikan tingkat pengetahuan dan 

keahliannya misalnya dengan melakukan studi banding ke PT. PLN (Persero) 

yang lebih maju ataupun menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai 

dengan kualifikasi pendidikan yang ada, supaya produktivitasnya bisa 

ditingkatkan lagi. Selain itu juga tingkat kesejahteraan tenaga kerja harus               
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ditingkatkan, sehingga dalam bekerja dapat fokus dan konsentrasi, ini dapat 

dilakukan dengan menaikkan anggaran gaji para pekerja dan jaminan kesehatan.  

 

4.7. Langkah-langkah yang dilakukan PT. PLN (Persero) Malang 

 Langkah- langkah yang dapat dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Malang 

untuk memperbaiki kinerjanya apabila menggunakan Balance Scorecard sebagai 

tolak ukur. 

1. Perspektif Keuangan 

- Hal yang perlu mendapatka perhatian serius perusahaan adalah jika 

sebelumnya ukuran keuangan sebagai hasil akhir dari aktivitas 

perusahaan maka perlu dicermati dengan Balance Scorecard 

ukuran keuangan harus memainkan peran ganda yaitu menentukan 

kinerja keuangan yang diharapkan dari strategi sekaligus menjadi 

sasaran akhir tujuan dan ukuran perspektif Balance Scorecard yang 

lain (pelanggan, bisnis internal, dan pembelajaran dan 

pertumbuhan) 

- Seiring tipisnya cadangan minyak bumi yang diperkirakan akan 

habis dalam waktu sekitar 10-15 tahun mendatang serta upaya 

untuk mengurangi polusi PLN dengan menggunakan Marine Fuel 

Oil  untuk Pembangkit Jawa Bali (PJB) yang ada di Gresik. Selain 

itu PLN juga akan memaksimalkan penggunaan batu bara sebagai 

bahan bakar pembangkit untuk memproduksi listrik lantaran biaya 

produksinya jauh lebih murah. 
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- Konversi bahan bakar HSD/solar  ke gas alam di PLN secara 

Nasional sebagai bentuk tindak lanjut efisiensi penggunaan bahan 

bakar, tentunya akan berperan pula dalam program Clean 

Development Mechanism (CDM) sebagai upaya menurunkan 

kadar emisi CO2, sehingga akan menggangkat citra PLN sebagai 

perusahaan yang perduli dan berwawasan lingkungan. 

2. Perspektif Pelanggan 

- Meminimalkan jumlah keluhan pelanggan diantaranya tarif listrik, 

pasang baru, jaringan terbatas, kehandalan daya agar tidak mudah 

drop, pemadaman sepihak, pembangunan pembangkit, tagihan 

listrik dan baca meter. Untuk itu PLN akan terus memperbaiki 

kinerja dalam menjaga pasokan tenaga listrik dengan mengurangi 

angka gangguan yang terjadi dari tahun ke tahun. Upaya tersebut 

diikuti konsumen dengan melakukan perilaku hemat energi dengan 

memakai energi listrik secara legal, memanfaatkan listrik 

seperlunya dan mematikan selebihnya. 

- Perlunya peningkatan fasilitas untuk meningkatkan mutu layanan 

dengan mensosialisasikan inovasi yang dapat memberikan 

kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembayaran antara 

lain dengan sistem PPOB yang bisa dilakukan dimana saja dan  

dapat menghemat waktu tanpa adanya antrian pembayaran. 
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3. Perspektif Bisnis Internal 

- Mengurangi susut jaringan diantaranya dengan penggunaan 

meteran pada PJU, karena saat hanya 10% saja PJU yang 

menggunakan meteran dan adanya kontrol yang terus-menerus 

untuk mencegah terjadinya pencurian listrik, penggunaan lampu 

hemat energi dan penggunaan genset agar dioptimalkan untuk 

menghemat penggunaan energi serta tindakan yang tegas terhadap 

pencurian arus listrik selain pembongkaran jaringan dan peringatan 

secara lisan seperti yang dilakukan saat ini. 

- Peningkatan kecepatan pelayanan pelanggan dengan cara 

menempatkan operator telepon khusus bagian pengaduan dan 

diadakannya pelatihan dan pengembangan karyawan misalnya 

service excellence. Selain itu menambah tim patroli diseluruh 

wilayah kerjanya untuk melayani gangguan listrik pelanggan. 

Disamping itu dalam hal pemasangan baru jika PLN tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai target yang ditetapkan 

maka pelanggan tersebut akan mendapatkan diskon.  

- Pengalihan produksi industri pada saat puncak beban listrik terjadi, 

sehingga terjadi penghematan listrik yang cukup signifikan serta 

memaksimalkan pelaksanaan SKB 5 Menteri pada industri-industri 

yang ada dan diperluas dengan penghematan ke sector public 

seperti mal dan hotel.  
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- Penggunaan sistem voucher untuk penghematan terhadap 

penggunaan daya listrik sehingga pelanggan dapat mengontrol 

tagihan listriknya.  

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

- Untuk memenuhi kebutuhan akan kemampuan dan kompetensi 

sumber daya manusia bagi perkembangan teknologi, PLN akan 

selalu mengusahakan berbagai pendidikan dan kegiatan pelatihan 

melalui jasa pendidikan baik di lingkungan PLN sendiri maupun 

menjalin kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga 

pendidikan di dalam dan luar negeri. PT PLN (Persero) Jasa 

Pendidikan dan Pelatihan (PLN JASDIK), menyelenggarakan 

berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang teknik, manajemen, 

keuangan administrasi umum untuk intern PLN maupun di luar 

PLN di 14 lokasi yang tersebar di Indonesia. 

- Apabila karyawan telah dibekali keterampilan dan kemampuan 

yang memadai, maka untuk lebih meningkatkan kinerjanya perlu 

didukung dengan tersedianya sistem teknologi informasi sebab 

dengan penggunaan sistem teknologi informasi yang maju, 

karyawan dapat dengan cepat merespon setiap informasi yang ada 

dengan demikian produktivitas karyawan dapat meningkat. 

- Keselarasan tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan penting 

untuk diciptakan karena dengan mereka mengetahui apa yang 

diinginkan perusahaan maka merekapun akan mengetahui apa yang 
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harus dilakukan. Dalam hal ini tujuan perusahaan dengan Balance 

Scorecard dapat diterjemahkan melalui ukuran-ukuran di tingkat 

nasional. Disamping itu dengan mengkomunikasikan strategi dan 

mengkaitkannya dengan tujuan pribadi dapat menciptakan 

pemahaman dan komitmen bersama seluruh komponen 

perusahaan.  

- Diperlukan peningkatan motivasi dan penghargaan agar etos kerja 

karyawan akan meningkat yang diberikan dalam bentuk bonus, 

promosi atau penghargaan lainnya. Selain itu motivasi dan 

penghargaan juga berperan sebagai konsekuensi dari bentuk 

keselarasan tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Sebab 

dengan Balance Scorecard karyawan dapat mengetahui kontribusi 

mereka dalam perusahaan dengan demikian dapat diharapkan 

meningkatkan kepuasan karyawan sehingga produktivitas 

karyawan akan meningkat. 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Rancangan Balance Scorecard sebagai alat analisis kinerja perusahaan 

berusaha memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kinerja 

perusahaan yang dilihat dari berbagai perspektif dan gambaran tentang 

keterkaitan antara sasaran strategis yang satu dengan sasaran strategis 

yang lain untuk mencapai sasaran strategis tertinggi. 

2. Critical success factor merupakan faktor strategis yang menentukan 

keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Critical success factor bagi 

PT. PLN (Persero) malang meliputi kemampuan keuangan yang 

mendukung, kualitas pelayanan yang sesuai kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, keandalan system distribusi dan administrasi serta 

produktivitas dan kompetensi karyawan. 

3. Berdasarkan Critical success factor tersebut di atas maka sasaran strategis 

dapat dikelompokkan pada empat perspektif Balance Scorecard sebagai 

berikut: 

- Sasaran strategis dalam perspektif keuangan meliputi peningkatan 

pendapatan, pemanfaatan aktiva, dan peningkatan efisiensi biaya 

- Sasaran strategis dalam perspektif pelanggan meliputi meningkatkan 

jumlah pelanggan, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan 
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- Sasaran strategis dalam perspektif bisnis internal meliputi 

meningkatkan kecepatan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, 

dan menurunkan susut jaringan 

- Sasaran strategis dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

meliputi meningkatkan produktivitas pegawai, meningkatkan 

kemampuan pegawai, meningkatkan kepuasan pegawai, dan 

meningkatkan komitmen pegawai 

4. Berdasarkan hasil software Balance scorecard selama tiga tahun 

mengalami fluktuasi yang cenderung menurun sehingga menunjukkan 

bahwa kinerja perusahaan belum optimal, terlebih lagi jika dikaji 

berdasarkan masing-masing perspektif maka dapat dinilai hanya kinerja 

pada perspektif bisnis internal yang mengalami kenaikan namun untuk 

ketiga perspektif yang lain mengalami fluktuasi yang cenderung menurun, 

jika merujuk pada rencana strategis dan target perusahaan secara umum, 

persprktif pelanggan memiliki bobot dan orientasi terbesar karena          

PT. PLN  (Persero) Malang lebih memfokuskan diri untuk menjadi 

pelayan masyarakat sehingga pelayanan untuk memenuhi kepuasan 

pelanggan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perspektif 

pelanggan. PT. PLN (Persero) Malang tidak dapat mencapai target 

keuangannya dikarenakan adanya subsidi dari pemerintah sehingga biaya 

produksi dibandingkan dengan pendapatan yang diterima tidak sebanding. 

Selain itu belum optimalnya perhatian perusahaan secara keseluruhan juga 

disebabkan rendahnya kinerja pembelajaran dan pertumbuhan, tidak 
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optimalnya perhatian perusahaan pada perspektif ini, berdampak 

rendahnya kinerja perspektif internal bisnis. 

5. Pengukuran kinerja konvensional, tentunya saat ini tidak sesuai lagi untuk 

diterapkan di PT. PLN (Persero) Malang, karena selain sebagai sebuah 

perusaan yang mencari laba, namun juga berfungsi sebagai perusahaan 

pelayanan publik yang tentunya mengemban fungsi sosial dan juga 

mengingat kondisi ekonomi yang semakin berat, tentunya tantangan dan 

hambatan yang dihadapi akan semakin bertambah, sehingga perlu adanya 

alat ukur yang lebih komprehensif. 

6. Langkah- langkah yang dapat dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Malang 

untuk memperbaiki kinerjanya apabila menggunakan Balance Scorecard 

sebagai tolak ukur. 

 Perspektif Keuangan 

- Ukuran keuangan sebagai hasil akhir dari aktivitas perusahaan 

memainkan peran ganda yaitu menentukan kinerja keuangan yang 

diharapkan dari strategi sekaligus menjadi sasaran akhir tujuan dan 

ukuran perspektif Balance Scorecard yang lain 

            Perspektif Pelanggan 

- Meminimalkan jumlah keluhan pelanggan 

- Perlunya peningkatan fasilitas  

            Perspektif Bisnis Internal 

- Mengurangi susut jaringan  

- Peningkatan kecepatan pelayanan  
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- Pengalihan produksi industri  

- Penggunaan sistem voucher  

            Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

- PLN akan selalu mengusahakan berbagai pendidikan dan kegiatan 

pelatihan  

- Tersedianya sistem teknologi informasi  

- Keselarasan tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan  

- Peningkatan motivasi dan penghargaan  

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang berkaitan 

dengan penerapan Balanced Scorecard pada PT. PLN (Persero) Malang.  

Penelitian ini juga diharapkan dapat menguji konsistensi penelitian sebelumnya.  

Implikasi penelitian yang dapat dikemukakan yaitu Balanced Scorecard disusun 

dengan landasan yang jelas dan didasarkan pada tujuan strategi dan situasi 

persaingan global yang ditekankan pada beberapa indikator kunci yang membantu 

manajemen untuk memusatkan perhatiannya pada visi dan misi perusahaan. 

Disamping itu Balance Scorecard menyajikan hasil kerja masa lalu juga 

memberikan suatu arahan keberhasilan perusahaan saat ini dan masa yang akan 

datang. Balanced Scorecard juga bersifat komprehensif dan seimbang dalam arti 

mencakup semua tolok ukur yang bersifat financial maupun non financial.  
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.  

Keterbatasan tersebut antara lain indikator pada keempat perspektif dalam 

Balanced Scorecard seharusnya dapat ditinjau dari berbagai segi. Pada penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk lebih memperbanyak indikator dalam melakukan 

penelitian yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan guna keakuratan 

analisis data, selain itu evaluasi yang dilakukan lebih menunjukkan kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan. Selain itu pada penelitian ini hanya menggunakan 

tiga periode (2005-2007), hal ini disebabkan karena terbatasnya data dan waktu, 

oleh karena itu penelitian berikutnya dianjurkan meneliti dalam waktu yang lebih 

panjang. 

 

 

 


