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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Konsumsi semen di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh 

Agung (2013) sebagai sekretaris di salah satu perusahaan semen terbesar 

di Indonesia bahwa “Sampai dengan September ini konsumsi semen di 

Indonesia mencapai 48,7 juta ton dan akan selalu meningkat tiap tahunnya 

seiring proyek yang dianggarkan pemerintah tiap periode untuk 

pembangunan infrastruktur, serta tumbuhnya kebutuhan masyarakat akan 

tempat tinggal”. Contoh dibangunnya perumahan, pembangunan jalan tol 

yang ada di Surabaya, Pelabuhan Kargo International di Balikpapan untuk 

meningkatkan investasi dari luar, serta megaproyek yang ada di Jakarta 

untuk mengatasi banjir dan kemacetan, hal itu menjadi peluang besar bagi 

industri semen untuk mengembangkan bisnisnya sebagai pemegang 

peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

Setiap ada kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa, tentu akan 

ada unit bisnis yang akan menyediakan produk tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen, di Indonesia ada beberapa perusahaan besar yang 

bergerak dalam industri semen, yaitu : PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, 

PT Holcim Indonesia Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT 

Semen Andalas, PT Semen Baturaja, PT Semen Kupang dan PT Semen 

Basowa. Sehingga menciptakan suasana kompetisi industri semen di 
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Indonesia khususnya dan Asia Tenggara secara umum cukup ketat 

(Wahyudiyanta, 2013). 

Agar unggul dari kompetitornya, perusahaan membutuhkan strategi 

yang baik dan mampu menyediakan sistem penilaian kinerja secara 

menyeluruh, sehingga dapat mengukur dimana posisi perusahaan dalam 

tingkat persaingan industri. Hal ini penting dalam proses penyusunan 

strategi, karena erat kaitannya dengan penerjemahan visi dan misi serta 

tujuan perusahaan yang akan datang (Sitompul, 2010). Penilaian kinerja 

juga membantu perusahaan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan 

dan keinginan konsumen akan semen, sehingga menjadi bahan evaluasi 

untuk perbaikan yang berkelanjutan bagi perusahaan. 

Pengukuran kinerja berguna untuk membandingkan antara hasil 

yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya, mengidentifikasi 

kepuasan pelanggan, memonitor, mengawasi pencapaian kinerja, dan 

mengevaluasi kinerja individu. Menurut Utama (2013) Pengukuran kinerja 

memang menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan pada kelas negara 

maju. Perusahaan-perusahaan nasional dan internasional berusaha menjadi 

yang terdepan dalam mewujudkan lingkungan yang kompetitif.  

Selama ini, pengukuran kinerja hanya dilakukan secara tradisional 

dan hanya menitikberatkan pada sisi finansial atau keungan saja, dengan 

mengabaikan aspek non finansial. Hanya dengan satu alasan apabila 

perusahaan mencapai hasil keuangan yang tinggi perusahaan dapat 
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dianggap sebagai perusahaan yang berhasil. Persepsi itu justru kurang 

tepat, karena dengan hanya melihat ukuran-ukuran keuangan atau finansial 

saja tidak akan dapat memberikan gambaran yang riel mengenai keadaan 

perusahaan. Sebab kemungkinan besar ketika penilaian kinerja dilakukan 

secara komprehensif, maka hasilnya akan menunjukan kemampuan 

perusahaan yang lebih tinggi dibanding hanya melakukan penilaian kinerja 

dari sisi keuangan saja. 

Adapun kelemahan dari sistem pengukuran tradisional adalah 

keterbatasannya dengan waktu, mengungkapkan prestasi keuangan yang 

nyata tanpa dengan adanya suatu pengharapan yang dapat dilihat dari 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prestasi itu sendiri, dan 

ketidakmampuan dalam mengukur kinerja harta tak tampak (intangible 

asset) dan harta intelektual (sumber daya manusia) perusahaan (Soetjipto, 

1997 dalam Aurora, 2010) 

Oleh karena adanya kelemahan tersebut muncullah nama-nama 

para ahli ekonomi yaitu Kaplan dan Norton (2000) yang menggagas serta 

menghadirkan metode Balance Scorecard untuk memecahkan masalah 

pengukuran kinerja, yang hanya dilakukan pada satu sisi yaitu mengukur 

kinerja keuangan saja. Balance Scorecard merupakan suatu metode 

pengukuran kinerja yang juga memperhatikan dan mencerminkan nilai 

kinerja non keuangan. Aspek non keuangan mendapat perhatian yang 

cukup serisus karena pada dasarnya peningkatan kinerja keuangan 

bersumber dari pada aspek non keuangan itu sendiri, sehingga apabila 
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perusahaan ingin kinerja keuangannya semakin baik maka fokus 

perusahaan haruslah terlebih dahulu meningkatkan kinerja non keuangan 

karena dari situlah keuangan berasal. 

Pada dasarnya, pengembangan Balance Scorecard baik pada sektor 

swasta maupun publik ditunjukkan untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik untuk pelanggan, guna membangun tingkat loyalitas para 

konsumen. Perbedaannya dapat dilihat dari tujuan organisasi tersebut, 

misalnya penerapan Balance Scorecard pada organisasi swasta 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bersaing (competitiveness) 

dan keuntungan, sedangkan penerapan Balance Scorecard pada organisasi 

publik lebih menekankan pada nilai misi dan pencapaian melalui 

pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensinya (Aurora, 2010). 

Penelitian pengukuran kinerja dengan pendekatan Balance 

Scorecard telah banyak dilakukan, yaitu seperti : Hadi (2014), Reza 

(2013), Sugiarta (2013), dan Wahyuni (2011). Dapat diketahui bahwa 

penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian terdahulu karena 

sama-sama mengukur kinerja dengan pendekatan Balance Scorecard, 

sedangkan perbedaannya pada objek penelitian yang digunakan yaitu 

perusahaan manufaktur, dan data keuangan pada tahun 2011,2012, dan 

2013. 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Adalah salah satu BUMN yang 

bergerak dalam bidang industri semen, perusahaan ini didirikan pada 
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tanggal 7 Agustus 1957 dan diresmikan oleh Presiden RI pertama. Cukup 

tua untuk sebuah perusahaan yang telah berumur 57 tahun, banyak 

pengalaman telah dilalui dari bergulirnya kepemimpinan di Indonesia dari 

permasalahan inflasi hingga politik di negara ini tidak dapat merobohkan 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Hanya sedikit perusahaan yang dapat 

bertahan hingga 50 tahun lamanya, kecuali perusahaan tersebut mampu 

beradaptasi dan berevolusi secara apik dengan lingkungan yang selalu 

berubah sebagaimana yang telah dilalui PT Semen Indonesia (Persero)  

Tbk. 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pelan namun pasti beranjak 

menuju pasar internasional terutaman Asia Tenggara sebagaimana 

diungakapkan di website resmi perusahaan (Semenindonesia.com) “yaitu 

dengan mengakuisisi perusahaan semen Vietnam Thang Long Cement 

Company pada awal tahun 2013. Pada tahun itu juga perseroan memiliki 

kapasitas terpasang sebesar 30 juta ton/tahun dan telah menjadi perusahaan 

semen terbesar di Asia Tenggara berdasarkan kapasitas terpasang. 

Kapasitas tersebut akan terus tumbuh dimasa mendatang dengan adanya 

ekspansi pertumbuhan organik berupa pembangunan pabrik di Jawa 

Tengah dan Sumatera Barat pada tahun 2014 yang akan selesai pada tahun 

2016”. 

Sebagaiman perusahaan yang bergerak dalam industri semen 

lainnya, PT Semen Indonesia juga melaksanakan aktifitas operasi untuk 

memperoleh laba. Maka perusahaan dari tahun ke tahun mengalami 
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peningkatan kinerja keuangan yang sangat baik, namun satu tahun terakhir 

kinerja perusahaan mengalami penurunan sebagaimana diungkapkan oleh 

Agung dan Ahyanizzaman sebagai sekretaris dan direktur keuangan 

perusahaan dalam website resmi PT Semen Indonesia (Pesrsero) Tbk 

bahwa penurunan dari sisi kinerja karyawan dikarenakan adanya tuntutan 

kesejahteraan karyawan yang mengakibatkan penurunan operasi kegiatan 

perusahaan, dan menurunnya tingkat penjualan pada Juli 2014 sebesar 

15% dibanding realisasi Juli tahun lalu. Juli tahun lalu perusahaan mampu 

menjual 2,27 juta ton semen di pasar domestik, ini berarti volume 

penjualan juli 2014 hanya 1,92 juta ton semen. PT Semen Indonesia hanya 

fokus melakukan penilaian kinerja dengan analisis laporan keuangan dan 

penilaian kinerja pada kepuasan pelanggan saja. Oleh karena itu untuk 

dapat menentukan kinerja secara komprehensif serta membantu 

pengevaluasian kinerja yang menurun, perusahaan dapat menerapkan 

metode Balance Scorecard sebagai alat ukur yang berbasis strategis, 

seperti learning and growth perspective, financial perspective, customer 

perspective, dan internal process business. Keunggulan penerapan 

Balance Scorecard adalah untuk memberikan ukuran yang dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam perbaikan strategis. 

Dari uraian di atas. Maka penulis merasa tertarik untuk mengambil 

judul penelitian: “Analisis Kinerja PT Semen Indonesia, Tbk. Dengan 

Pendekatan Balance Scorecard”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya 

dengan cara menganalisa bagaimana perusahaan menilai kinerja secara 

komprehensif. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah yang ingin 

diteliti, yaitu “Bagaimana kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard yang meliputi perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif bisnis internal, perspektif 

pelanggan, dan perspektif keuangan?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan 

pendekatan Balanced Scorecard yang meliputi perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan, perspektif bisnis internal, perspektif pelanggan, dan 

perspektif keuangan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan manfaat baik 

secara akademis maupun praktis dapat diperoleh dalam penelitian ini. 

Manfaat tersebut meliputi: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi ketika 

evaluasi kinerja perusahaan, untuk mendukung terwujudnya perusahaan 

yang semakin baik. 
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2. Bagi Akademik 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai penilaian kinerja dengan menggunakan Balance Scorecard. 

 


