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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman globalisasi sekarang ini, kompetisi dan persaingan yang 

terjadi antar perusahaan untuk menjadi yang terbaik sangatlah ketat. Dalam 

lingkungan yang terus berubah, manajemen perusahaan perlu mendesain, 

memasang dan mengoperasikan sistem perumusan strategi, sistem 

perencanaan strategi, dan sistem penyusunan program untuk memotivasi 

seluruh personel perusahaan dalam mencari dan merumuskan langkah-langkah 

strategi untuk membangun masa depan perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

kemampuan untuk melipatgandakan kinerja akan mampu bertahan dan 

tumbuh dalam lingkungan bisnis yang kompetitif (Mulyadi, 2001: 54). 

Selama ini yang sering digunakan adalah pengukuran kinerja 

tradisional yang hanya fokus pada sektor keuangan saja. Pengukuran kinerja 

tradisional adalah bagaimana pekerja menghasilkan sesuatu yang telah 

diharapkan untuk mencapai tujuan. Pekerja tidak dituntut berinovasi karena 

ukuran kinerja hanya ditujukan untuk mengendalikan tindakan personel. 

Pengukuran kinerja tradisional hanya berdasarkan aspek-aspek keuangan 

semata. Hal ini disebabkan karena ukuran keuangan berupa nilai kuantitatif, 

sehingga lebih mudah diukur. Oleh karena itu kinerja personel yang ada hanya 

diukur pada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Kinerja non keuangan 

diabaikan karena dianggap sebagai sesuatu yang sulit diukur. Padahal ukuran 
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keuangan tidak cukup untuk menuntun dan mengevaluasi perjalanan institusi 

melalui lingkungan yang kompetitif. 

Penilaian kinerja perusahaan yang hanya diukur dari sisi keuangan 

saja dapat menyesatkan karena kinerja keuangan yang baik saat ini dapat 

dicapai dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan jangka panjang 

perusahaan. Dan sebaliknya, kinerja keuangan yang kurang baik dalam jangka 

pendek dapat terjadi karena perusahaan melakukan investasi demi kepentingan 

jangka panjang. 

PT. Telkom Indonesia Tbk merupakan perusahaan penyelenggara 

informasi dan telekomunukasi serta penyedia jasa dan jaringan secara lengkap 

yang terbesar di Indonesia. PT. Telkom Indonesia Tbk merupkan BUMN yang 

berhasil menerapkan knowledge management dalam organisasinya. Hal ini 

terbukti dari beberapa penghargaan yang diperoleh PT. Telkom Indonesia Tbk 

atas keberhasilannya dalam mengelola knowledge management. 

Karena itu untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya, dibutuhkan 

suatu pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana kualitas PT. Telkom 

Indonesia Tbk. Penilaian terhadap kinerja perusahaan bisa didapatkan dari dua 

sumber, yaitu aspek finansial dan aspek non finansial. Aspek finansial 

didapatkan dari penyusunan anggaran untuk mengendalikan biaya. Sedangkan 

aspek non finansial merupakan faktor kunci yang mendukung aspek finansial. 

Kedua aspek tersebut dapat dianalisa menggunakan beberapa model 

pengukuran kinerja, salah satunya dengan menggunakan metode balanced 

scorecard. Balanced scorecard merupakan kerangka kerja komprehensif 
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untuk menerjemahkan visi dan misi serta strategi perusahaan dalam 

seperangkat ukuran kinerja yang terpadu, tersusun dalam empat perspektif, 

yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode 

balanced scorecard sebagai alat ukur kinerja PT. Telkom Indonesia Tbk 

sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi 

yang terkemuka di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja 

seluruh elemen atau bagian PT. Telkom Indonesia Tbk yang dilihat dari empat 

perspektif balanced scorecard. 

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka peneliti akan 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja PT. Telkom 

Indonesia Tbk jika diukur menggunakan metode balanced scorecard ? 

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya menganalisis satu perusahaan saja dan tidak 

membandingkannya dengan perusahaan lain. Penelitian ini mengutamakan 

pelayanan/jasa pada pelanggan yang dibatasi pada periode tahun 2012-2014. 
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D. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kinerja PT. 

Telkom Indonesia Tbk berdasarkan metode balanced scorecard. 


