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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang mengapa 

penelitian ini dilakukan, masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan 

manfaat yang diperoleh dari penelitian, serta ruang lingkup penelitian yang terdiri 

dari batasan dan asumsi yang digunakan dalam penelitian.  

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini dunia telah memasuki era globalisasi. Salah satu dampak dari era 

globalisasi adalah persaingan dalam dunia bisnis yang kian sengit setiap harinya. 

Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan bersaing perusahaan baru dalam 

mengalahkan perusahaan yang menjadi penguasa pasar (market leader). Bahkan 

tak jarang perusahaan-perusahaan besar berkelas internasional yang kini 

produknya sudah jarang ditemui di pasaran dan hampir mengalami kebangkrutan, 

karena kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang baru masuk ke 

pasarnya. Globalisasi merupakan salah satu penyebab utama semakin sengitnya 

persaingan dalam dunia bisnis karena dengan adanya globalisasi perusahaan dapat 

memperluas pangsa pasarnya dimanapun di seluruh dunia. Seperti yang 

diungkapkan oleh Cateora dan Graham (2007), “operasi internasional dari bisnis-

bisnis dalam pemasaran global mencerminkan persaingan yang semakin sengit 

yang dibawa oleh globalisasi pasar”. Indonesia juga tak luput menjadi salah satu 

negara yang terkena dampak globalisasi. Dampak globalisasi yang paling dapat 

dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan diterapkannya kebijakan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA sendiri merupakan kebijakan 

perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN. Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dalam berita yang dikutip dari SINDOnews.com 

mengungkapkan bahwa persaingan dalam menghadapi masyarakat ekonomi 

ASEAN (MEA) cukup sengit. Oleh karena itu, apabila Indonesia tidak 

mempersiapkan diri maka akan kalah dengan kesembilan negara tetangga. Hal 

tersebut otomatis menyebabkan bertambahnya jumlah pesaing dari luar negeri 

yang menawarkan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh perusahaan-
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perusahaan Indonesia, sehingga terjadilah persaingan antar bisnis yang semakin 

sengit. Agar dapat bertahan menghadapi globalisasi, perusahaan dituntut untuk 

terus melakukan upaya-upaya yang dapat menjadikannya unggul dibandingkan 

dengan para kompetitornya. 

Untuk menjadi yang lebih unggul dibandingkan para kompetitornya, 

perusahaan harus menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam mewujudkan 

keunggulan kompetitif perusahaan tidak selalu harus menginvestasikan modalnya 

dengan memperbanyak aset, mengelola aset yang dimiliki perusahaan semaksimal 

mungkin juga dapat menjadikan suatu upaya guna menciptakan keunggulan 

kompetitif. Untuk itu perusahaan perlu mengelola sebaik mungkin aset tak tampak 

mereka, karena menurut Kaplan dan Norton (2005), tidak hanya aset yang tampak 

saja, aset tak tampak (seperti information capital, human capital, dan 

organization capital) juga harus dikelola semaksimal mungkin karena merupakan 

sumber yang paling kuat dari keunggulan kompetitif. Kaplan dan Norton (1996) 

yang dikutip dalam Zudia (2010) juga berpendapat bahwa aset-aset tak tampak 

memungkinkan organisasi untuk: 

1) Membangun hubungan pelanggan dengan cara mempertahankan kesetiaan 

dari pelanggan lama dan memungkinkan untuk melayani segmen 

pelanggan serta pangsa pasar baru secara efisien dan efektif. 

2) Memperkenalkan produk dan jasa inovatif yang diharapkan oleh segmen 

pelanggan sasaran. 

3) Menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi pada tingkat harga 

serta waktu tunggu yang singkat. 

4) Menyebarkan teknologi informasi, database dan system. 

Selain itu, maksud dari mengelola perusahaan semaksimal mungkin bukan hanya 

berbicara mengenai revenue dan profit saja, tetapi juga bagaimana manajemen 

perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap proses bisnis di 

perusahaannya agar kegiatan bisnis perusahaan dapat berkesinambungan. Apabila 

pihak manajemen hanya berfokus pada revenue dan profit saja, maka perusahaan 

cenderung tampak bagus di awal saja, namun tidak akan dapat bertahan lama 

menghadapi persaingan bisnis. Pihak manajemen mungkin berhasil 

memaksimalkan laba bersih  dan membuat rasio keuangan (seperti ROA, ROI, 
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Residual Income dan EPS) tampak baik, namun sering  melupakan  apakah  

perusahaan  dapat  bertahan  dalam  kurun  waktu  yang panjang (Ciptani, 2000). 

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan 

untuk dapat mengelola perusahaannya secara maksimal adalah dengan 

menerapkan manajemen kinerja modern dengan menerapkan metode pengukuran 

kinerja modern, sehingga dapat mengukur kinerja organisasi secara keseluruhan 

dan mengetahui ketercapaian tujuan strategisnya. Dengan menerapkan 

pengukuran kinerja yang modern, manajemen perusahaan dapat mengetahui 

sejauh mana tujuan strategis perusahaan telah tercapai, sehingga pihak manajemen 

dapat membuat perencanaan strategi perusahaan ke depan dengan lebih tepat.  

Hingga saat ini masih banyak organisasi bahkan perusahaan di Indonesia 

masih menggunakan cara tradisional (yang memfokuskan pengukuran kinerja 

hanya dari perspektif finansial) untuk mengelola kinerjanya. Meskipun sudah 

terdapat berbagai teknik baru dalam manajemen kinerja yang diperkenalkan dan 

telah diterapkan oleh berbagai organisasi di dunia, namun belum banyak 

organisasi di Indonesia yang menerapkannya. Memang untuk menerapkan teknik 

manajemen kinerja modern membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit 

karena secara otomatis organisasi harus mengubah sistem manajemen kinerja 

lama ke yang baru. Untuk dapat melakukan hal tersebut organisasi setidaknya 

harus mengeluarkan biaya untuk pelatihan, sosialisasi, bahkan konsultasi apabila 

diperlukan. Selain banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, kecenderungan SDM 

yang telah berada di zona nyaman sehingga mereka takut akan perubahan adalah 

alasan klasik mengapa teknik manajemen kinerja yang modern masih jarang 

diterapkan, bahkan pada bisnis yang sudah cukup besar sekelas perseroan 

misalnya. Manajemen kinerja tradisional yang hanya berfokus pada pengukuran 

kinerja di sektor finansial atau perspektif keuangan saja cenderung membuat 

sebuah organisasi hanya berorientasi pada jangka pendek. Selain itu pengukuran 

kinerja dengan cara ini juga kurang dapat banyak menceritakan mengenai masa 

lalu organisasi, kurang memperhatikan sektor eksternal, serta tidak mampu 

sepenuhnya menuntun organisasi ke arah yang lebih baik (Kaplan dan Norton, 

1996 dalam Zudia, 2010). Agar proses bisnis dapat berkesinambungan, maka 

manajemen kinerja yang diterapkan oleh setiap organisasi terutama perusahaan 
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harusnya dapat menilai kinerja dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun 

eksternal organisasi. 

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pihak manajemen dapat 

menggunakan berbagai metode pengukuran kinerja modern yang telah banyak 

digunakan oleh berbagai organisasi kelas dunia saat ini. Terdapat tiga model 

pengukuran kinerja yang  paling umum digunakan oleh berbagai organisasi, yaitu 

Balanced Scorecard, Integrated Performance Measurement System (IPMS), dan 

Performance Prism, namun dari ketiga  model tersebut, Balanced Scorecard 

adalah model sistem pengukuran kinerja yang paling populer dewasa ini (Neely, 

dkk., 1995 dalam Simbolon, 2015). Selain ketiga metode pengukuran kinerja 

tersebut, terdapat satu lagi pengukuran kinerja modern yang umum digunakan 

oleh organisasi-organisasi di Amerika Serikat (AS) karena merupakan salah satu 

program dari pemerintah AS, yakni Malcolm Baldrige National Quality Award.  

Masing-masing metode pengukuran kinerja modern memiliki keunggulan 

serta kelemahan, namun metode pengukuran kinerja modern masih lebih baik bila 

dibandingkan dengan metode pengukuran kinerja tradisional yang hanya fokus 

terhadap perspektif keuangan saja. Metode Balanced Scorecard mengukur kinerja 

organisasi berdasarkan pada empat perspektif (perspektif keuangan, perspektif 

proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan  perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan) yang diturunkan dari visi dan misi organisasi. Metode Malcolm 

Baldrige merupakan pengukuran kinerja berdasarkan tujuh perspektif 

(kepemimpinan, perencanaan strategis, pelanggan dan fokus pasar, fokus sumber 

daya manusia, manajemen proses, dan hasil-hasil) yang fokus kepada kualitas 

produk dan layanan agar selalu prima. Kemudian metode IPMS merupakan sistem 

pengukuran kinerja yang diciptakan untuk mendeskripsikan dalam arti yang tepat 

bentuk dari integrasi, efektif  dan efisien sistem pengukuran kinerja. Langkah-

langkah yang perlu dilakukan dalam merancang sistem pengukuran kinerja 

menggunakan metode IPMS adalah: identifikasi stakeholders dan requirement, 

melakukan external monitor (benchmarking), menetapkan objectives bisnis, 

mendefinisikan measures/KPI, melakukan validasi KPI, dan menyepesifikasikan 

KPI. Yang terakhir, metode Performance Prism merupakan metode pengukuran 

kinerja berdasarkan lima perspektif (kepuasan stakeholders, kontribusi 
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stakeholders, strategi, proses, dan kapabilitas) yang mengutamakan para 

pemangku kepentingan atau stakeholders.  

Tujuan dari diterapkannya metode pengukuran kinerja modern oleh 

berbagai organisasi adalah untuk memperbaiki kinerjanya, serta mengubah 

budaya organisasi menjadi lebih baik lagi. Hal tersebut dapat terwujud karena 

adanya perubahan dari sistem yang telah lama diterapkan oleh organisasi dengan 

sistem baru. Sistem yang baru atau pengukuran kinerja modern dirancang agar 

dapat meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan perspektifnya (Wardhani, 

1999 dalam Zudia, 2010). 

PT Gresik Graha Wisata (PT GGW) merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa tour & travel yang merasakan dampak dari 

globalisasi terhadap kegiatan bisnisnya. Perusahaan ini merupakan anak usaha 

dari PT Graha Sarana Gresik (PT GSG) yang telah berdiri sejak tahun 1991. PT 

GGW mulai berdiri sendiri dan beroperasi menjadi badan usaha berjenis 

perseroan terbatas (PT) dengan manajemen yang terpisah dari perusahaan induk 

pada tahun 1997 untuk memenuhi regulasi sebagai perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa tour & travel, serta agar dapat fokus dalam menghadapi persaingan 

bisnis yang kian sengit. Semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang 

sejenis membuat pihak manajemen PT GGW dituntut untuk dapat memanajemen 

sumber daya yang dimiliki sebaik mungkin dan dapat menciptakan keunggulan 

kompetitif agar PT GGW dapat bersaing dan unggul. Untuk mencapai hal 

tersebut, PT GGW dapat memulainya dengan mengoptimalkan manajemen 

sumber daya manusianya melalui penerapan pengukuran kinerja modern. Saat ini 

metode pengukuran kinerja organisasi yang diterapkan oleh PT GGW masih 

berfokus pada perspektif finansial saja berdasarkan ketercapaian Rencana Kerja 

Anggaran Perusahaan. Dengan menerapkan metode pengukuran kinerja modern 

PT GGW dapat mengukur kinerja organisasi secara lebih luas, sehingga dapat 

diketahui bagaimana kinerja strategis terhadap ketercapaian tujuan strategis 

organisasi. Metode pengukuran kinerja modern dapat mengevaluasi hasil-hasil 

yang telah dikerjakan oleh tiap-tiap bagian dalam suatu organisasi secara 

menyeluruh dan menyelaraskannya dengan tujuan strategis organisasi. Oleh 

karena itu, dengan menerapkan metode pengukuran kinerja modern pada PT 
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GGW, akan sangat membantu pihak manajemen dalam menyusun sebuah 

perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan strategis organisasi. 

Diharapkan dengan menerapkan metode pengukuran kinerja modern tidak hanya 

tujuan strategis PT GGW saja yang tercapai, tetapi kinerja keuangan PT GGW 

dapat membaik bahkan meningkat, mengingat PT GGW merupakan organisasi 

yang berorientasi pada profit. Metode pengukuran kinerja modern dapat 

membantu manajemen melakukan langkah perbaikan dan efisiensi pada proses 

bisnis melalui hasil evaluasi kinerja yang disajikan menggunakan metode 

pengukuran kinerja modern.  

Penelitian ini nantinya hanya akan memfokuskan pada perancangan 

pengukuran kinerja organisasi PT GGW yang bergerak di bidang jasa tour & 

travel. PT GGW saat ini memiliki karyawan sebanyak lebih dari 20 orang. 

Penelitian ini hanya difokuskan pada perancangan pengukuran kinerja PT GGW 

menggunakan metode pengukuran kinerja modern yang sesuai dengan 

karakteristik PT GGW sebagai perusahaan jasa. Setelah menentukan metode 

pengukuran kinerja modern yang sesuai dengan PT GGW, selanjutnya disusunlah 

sasaran strategis yang diturunkan dari visi & misi PT GGW, kemudian disusun 

pula key performance indicators (KPI) yang dapat mengukur kinerja strategis PT 

GGW dengan tepat dan menyeluruh. 

Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti lebih jauh karena metode 

pengukuran kinerja modern merupakan metode yang wajib diterapkan oleh 

berbagai organisasi pada masa ini terutama oleh sebuah perusahaan sekelas 

perseroan seperti PT GGW, mengingat persaingan bisnis semakin ketat setiap 

harinya.. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian dengan judul “Perancangan 

Pengukuran Kinerja Perusahaan Jasa  (Studi Kasus Pada PT Gresik Graha 

Wisata)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul perumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini yakni: 

1. Apa metode pengukuran kinerja modern yang paling sesuai untuk 

diterapkan pada PT GGW? 
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2. Bagaimana rancangan pengukuran kinerja modern yang sesuai dengan 

karakteristik PT GGW? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maka berdasarkan perumusan masalah yang muncul di atas, tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui metode pengukuran kinerja modern yang paling sesuai 

untuk diterapkan pada PT GGW. 

2. Merumuskan rancangan pengukuran kinerja menggunakan metode 

pengukuran kinerja modern yang sesuai dengan karakteristik PT GGW. 

 

1.4 Paradigma Penelitian 

Tergantung dari sudut pandangnya, paradigma dapat memiliki beragam 

definisi. Jika dilihat dari sudut pandang penulis, maka paradigma  adalah  cara  

pandang seseorang mengenai suatu pokok permasalahan yang bersifat 

fundamental untuk  memahami suatu ilmu maupun keyakinan dasar yang 

menuntun seorang untuk  bertindak dalam kehidupan sehari-hari (Diamastuti, 

2015). Diamastuti (2015) juga menyatakan bahwa paradigma dapat diartikan 

sebagai seperangkat keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam 

melakukan segala tindakan. Ritzer (1981) menyatakan bahwa paradigma adalah 

pandangan yang mendasar dari para ilmuwan atau peneliti mengenai apa yang 

seharusnya menjadi kajian dalam ilmu pengetahuan, apa yang menjadi 

pertanyaannya dan bagaimana cara menjawabnya. Dalam jurnal yang ditulis oleh 

Diamastuti (2015), terdapat empat paradigma yang dihasilkan dari rangkuman 

para peneliti sebelumnya yang digunakan dalam jurnal tersebut. Keempat 

paradigma tersebut ialah paradigma fungsionalis/positivism, paradigma 

interpretif/construktivisme, paradigma kritis, dan paradigma postmodernisme. 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

interpretif. Dimana pada penelitian ini nantinya akan menekankan pada peranan 

bahasa, interpretasi dan pemahaman akan makna dan realitas, seperti yang 

diungkapkan oleh Chua (1969) dalam Diamartuti (2015) mengenai paradigma 
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interpretif. Pada paradigma interpretif, teori tumbuh karena adanya fakta di 

lapangan yang sudah diamati dengan melihat interaksi tersebut, sehingga teori 

atau hipotesis tidak perlu dibuat sebelumnya seperti pada paradigma 

fungsionalis/positivist. Pengumpulan data dilakukan melalui proses dialog dengan 

aktor sosial untuk memaknai realitas sosial yang ada dan lebih memfokuskan pada 

konstruksi, rekonstruksi dan elaborasi dalam suatu proses sosial (Diamastuti, 

2015). 

Paradigma interpretif digunakan dalam penelitian ini mengingat dalam 

penelitian ini nantinya akan menginterpretasikan realitas di lapangan mengenai 

pengukuran dalam suatu organisasi. Oleh karenanya pengumpulan data pada 

penelitian ini juga dilakukan melalui proses dialog dengan aktor sosial atau pelaku 

merasakan dan memahami realitas di lapangan. Berikut merupakan desain dari 

penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretif: 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yakni: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta 

ilmu pengetahuan maupun wawasan khususnya di bidang manajemen 

kinerja mengenai perancangan pengukuran kinerja menggunakan metode 

pengukuran kinerja modern pada suatu organisasi. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

dengan tema yang relevan dengan penelitian ini. 

2. Bagi praktisi atau organisasi, dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi 

dalam merancang pengukuran kinerja menggunakan metode pengukuran 

kinerja modern yang sesuai dengan karakteristik organisasi, guna 

meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

3. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai bagaimana manajemen kinerja modern pada suatu organisasi 

dengan memberikan gambaran mengenai rancangan pengukuran kinerja 

menggunakan metode pengukuran kinerja modern. 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Batasan Masalah 

Guna menghindari timbulnya permasalahan baru serta meluasnya 

pembahasan pada penelitian ini, maka diberlakukan pembatasan masalah dalam 

penelitian ini. Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya merancang pengukuran kinerja dengan 

menggunakan metode pengukuran kinerja modern yang sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan PT GGW tanpa melakukan penerapan 

pengukuran kinerja, sehingga nantinya penelitian ini hanya akan 

menghasilkan sasaran strategis serta KPI yang dapat mengukur kinerja 

strategis dari PT GGW. 

1.6.2 Asumsi Penelitian 

1. Diasumsikan sistem pengukuran kinerja yang digunakan PT GGW saat 

ini tidak berubah selama penelitian berlangsung. 

2. Diasumsikan tidak ada perubahan struktur organisasi pada PT GGW 

selama penelitian berlangsung. 

3. Diasumsikan bahwa visi dan misi dari PT GGW tidak berubah selama 

penelitian berlangsung. 
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(halaman ini sengaja dikosongkan) 

 


