
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring  dengan  meningkatnya  proses  globalisasi  perusahaan-

perusahaan  di  Indonesia  memasuki  lingkungan  bisnis  yang  semakin 

kompetitif. Di tahun 1997, Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya seperti 

Thailand,  Korea,  Malaysia,  dan  Filipina  mengalami  krisis  moneter 

yangberdampak  pada  krisis  ekonomi.  Diantara  negara-negara  Asia  yang 

mengalami  krisis  moneter,  Indonesia  adalah  negara  yang  mengalami  krisis 

moneter paling parah. Sampai saat ini Indonesia belum sanggup untuk keluar 

dari krisis itu, karena selain krisis ekonomi Indonesia juga mengalami krisis 

politik.

Untuk  bangkit  dari  kondisi  krisis  moneter  tersebut,  perusahaan-

perusahaan di Indonesia dituntut untuk semakin kompetitif. Mereka tersebut 

banyak  faktor  yang  dapat  dijadikan  pemicunya.  Seperti  dipengaruhi  dua 

faktor.  Faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  kinerja  perusahaan  adalah 

kompetisi dari dalam dan luar negeri, karakteristik tenaga kerja, teknologi, dan 

karakteristik demografi. Faktor tujuan yang ditetapkan oleh manajemen atas, 

strategi organisasi, budaya, organisasi, dan struktur organisasi.

Seperti  yang  sudah disebutkan bahwa budaya  organisasi  merupakan 

salah satu faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  perusahaan dari  sisi  internal. 

Budaya  perusahaan  yang  baik  diyakini  akan  meningkatkan  komitmen 

karyawan,  efisiensi,  dan  pengambilan  keputusan  yang   baik,  dan  pada 
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akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian  tentang  budaya  organisasi  sebelumnya  pernah  dilakukan 

oleh Harrison dan Handy dalam cheki (1996). Mereka ialah seorang konsultan 

dan profesor dari london business school yang berhasil mengembangkan tipe-

tipe  budaya  perusahaan  berdasarkan  tingkat  formalisasi  dan  sentralisasi. 

Dengan konfigurasi ini, mereka mengelompokan budaya organisasi menjadi 

empat jenis, yaitu formalisasi  tinggi-sentralisasi tinggi, formalisasi rendah –

sentralisasi  tinggi,  formalisasi  tinggi-sentralisasi  rendah,  serta  formalisasi 

rendah-sentralisasi  rendah.  Harrison  dan  Handy telah  menemukan  tipe-tipe 

generik  budaya  organisasi,  namun  demikian  mereka  tidak  memperlihatkan 

bagaimana pengaruhnya secara empiris.

Pada  tahun  1987,  kotter  dan  heskett  dalam  cheki  mengadakan 

penelitian untuk melihat apakah ada hubungan antara budaya dengan kinerja 

organisasi.  Mereka  menemukan  tiga  preseden  yang  menentukan  suksesnya 

suatu budaya dalam meningkatkan kinerja janka panjang. Hal tersebut ialah, 

kuat  lemahnya  suatu  budaya  organisasi,  kinerja  yang  meningkat  karena 

budaya organisasi yang sesuai dengan konteks industrinya, serta budaya yang 

adatif akan meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian kegiatan manusia 

dalam  mencapai  tujuan  organisasi.  Mulyadi  (1997  :  5)  mendefinisikan 

penilaian kinerja sebagai penentu secara periodik efektifitas operasional suatu 

organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan 

kriteria  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Bagi  manajemen  perusahaan, 
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penilaian  kinerja  perusahaan  adalah  untuk  mengukur  tingkat  prestasi  kerja 

divisi  pada  periode  lalu,  sedangkan  bagi  pihak  luar,  penilaian  kinerja 

merupakan alat pendeteksi awal dalam membuat keputusan investasi.

Dalam  perusahaan,  kebanyakan  ukuran  kinerja  eksekutif  diukur 

dengan menggunakan alat ukur konvensional, yaitu dari sudut keuangan saja. 

Cara lain dari pengukuran ini adalah berorientasi untuk mendukung manajer 

memperoleh laba, ROI, dan lainnya yang tinggi pada tahun tersebut. Cara ini 

mendorong manajer  untuk melakukan pengurangan biaya  terutama pos-pos 

yang  kurang memberikan manfaat  bagi  perolehan laba pada tahun tersebut 

seperti  maintenance dan  consumer care. Cara lain juga mendorong manajer 

untuk kurang memperhatikan bidang-bidang seperti research dan development 

ataupun pengembangan sumber daya manusia.

Perhatian  perusahaan  yang  hanya  berfokus  pada  sisi  keuangan 

berakibat  pada  lemahnya  kondisi  perusahaan  dalam  jangka  panjang. 

Perusahaan  justru  akan  mengalami  kerugian  pada  masa  mendatang  yang 

dikarenakan  stagnanya  penjualan  tidak  adanya  inovasi  produk  ataupun 

dikarenakan larinya konsumen pada perusahaan lain akibat kurangnya dana 

kepedulian konsumen.

Customers adalah  siapa  saja  yang  menggunakan keluarga  pekerjaan 

seseorang atau tim (Mulyadi, 2001:224). Definisi ini mengandung arti bahwa 

customer dapat bersifat intern maupun ekstern dipandang dari sudut organisasi 

customer  intern diperkenalkan  dalam  perusahaan  yang  manajemennya 

memandang bahwa proses pembuatan produk dan penyediaan jasa merupakan 
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suatu rangkaian rantai  customer.  Suatu tahap proses menghasilkan keluaran 

yang  akan ditransfer  ke  proses  berikutnya.  Proses  berikutnya  ini  bertindak 

sebagai  costumer sedangkan proses sebelumnya bertindak sebagai pemasok. 

Costumer  ekstern disebut  pula  costumer  akhir  dan  mencakup  pengertian-

pengertian pelanggan, pembeli sekali, dan konsumen.

Didalam lingkungan bisnis dimana customer memegang kendali bisnis, 

perusahaan  pelru  menempatkan  customer merupakan  stakeholders yang 

berkepentingan terhadap perusahaan, karena produk dan jasa yang dihasilkan 

oleh  perusahaan  digunakan  oleh  customer  untuk  memenuhi  kebutuhan 

mereka. Produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan hanya akan dipilih 

customer,  jika  produk  dan  jasa  tersebut  memiliki  keunggulan  customer 

mendatangkan pendapatan bagi perusahaan, sehingga dari pendapatan tersebut 

perusahaan  dapat  menutup  biaya  dan  membayar  deviden  bagi  pemegang 

saham. Sebagai konsekuensi penempatan costumer sebagai peringkat pertama 

tersebut,  seluruh  struktur  dan  proses  sistem perencanaan  dan pengendalian 

manajemen didasain dengan costumer sebagai fokus.

Balanced  scorecard merupakan  suatu  keranka  kerja  baru  untuk 

mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturukan dari strategi perusahaan . 

selain ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. Selain ukuran kinerja 

financial  masa  lalu,  balanced  scorecard  juga  memperkenalkan  pendorong 

kinerja  finansial  masa  depan,  yang  diturunkan  dari  proses  penerjemahan 

strategi  perusahaan  yang  dilaksanakan  secara  eksplisit  dan  ketat  ke  dalam 

berbagai tujuan dan ukuran yang nyata .Kaplan & Norton dalam hendriastuti 
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(1996).

Empat  perspektif  dalam  balanced  scorecard,  yang  terdiri  dari 

finansial (keuangan) perspective, costumers (pelanggan) perspective, internal  

Business  (proses  bisnis  internal)  perspective,  dan  learning  and  growth 

(pembelajaran dan pertumbuhan) perspective, memberi keseimbangan antara 

pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, antara kinerja yang bersifat 

intern dan kinerja yang bersifat ekstern, serta antara kinerja jangka pendek dan 

panjang.

Dalam  costumer’s  perspective  balanced  scorecard,  para  manajer 

mengindentifikasi  pelanggan dan segmen pasar  dimana unit  bisnis  tersebut 

bersaing. Kinerja perusahaan dituntut untuk dapat mempertahankan pelanggan 

lama dan memperoleh pelanggan baru dengan cara menetapkan sasaran serta 

mengindetafikasi keinginan dan kebutuhan calon pelanggan yang berada pada 

segmen pasar tersebut.

Berdasarkan  uraian  latar  tersebut,  maka  penulis  mengangkat  judul 

“Analisis  Pengaruh  Budaya  Organisasi  Terhadap  Customers  Perspective  

Dalam  Balanced Scorecard” (Studi  Empiris  Pada Perusahaan Perbankan di 

Wilayah Kerja Bank Indonesia Surakarta).

B. Perumusan Masalah

Penelitian  ini  dirancang untuk melihat  pengaruh budaya  perusahaan 

terhadap  costumers perspective  dalam  balanced scorecard.  Dimensi budaya 

dalam  penelitian  ini  diambil  berdasarkan  dimensi  budaya  Hofstede,  yang 

terdiri dari  Uncertainty avoidance,  maasculinity – femenity, individualism –  
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colletivism, dan     power distance (Kaplan & Norton ,1996 ).

Selanjutnya  agar  penelitian  ini  lebih  terarah  dan  mencapai  sasaran 

yang  diharapkan,  maka  dalam  penyusunan  penelitian  ini  perlu  diadakan 

perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Apakah  ada  pengaruh  budaya  organisasi  (Uncertainty  avoidance,  

masculinity  –  feminity,  individualism  –  collectivism,  dan  power  distance) 

terhadap  customers perspective  dalam  balanced scorecard pada perusahaan 

perbankan diwilayah kerja Bank Indonesia Surakarta.

C. Pembatasan Masalah

Seperti  dikemukakan  latar  belakang  masalah,  balanced  scorecard 

terdiri dari empat pespektif, yaitu  finansial perspective, learning and growth  

perspective,  internal  business  perspective,  dan  customers  perspective. 

Mengingat keterbatasan waktu dan dana serta luasnya cakupan materi, maka 

penelitian dibatasi pada :

1. Kelompok  pengukuran  pelanggan  utama  customers  perspective dalam 

balanced scorecard.

2. Perusahaan perbankan diwilayah kerja Bank Indonesia Surakarta.

D. Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan penelitian mempunyai maksud agar penelitian yang 

dilakukan tidak kabur dan menyimpang dari perumusan masalah yang diteliti. 

Dari penelitian ini penulis ingin meneliti dan selanjutnya dapat mengetahuinya 

adanya  pengaruh  antara  budaya  organisasi  yang  terdiri  dari  uncertainty  

avoidance,  masculinity  –  ferminity,  individual  collectivism,  dan  power 
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distance terhadap  costumers  perspective  dalam  balanced  scorecard pada 

perusahaan perbankan di wilayah kerja Bank Indonesia Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat  penelitian  adalah  segala  sesuatu  yang  bisa  diperoleh  atau 

diharapkan dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah :

1. Bagi  Organisasi,  untuk mengetahui  apakah budaya organisasi  yang  ada 

berpengaruh terhadap customer perspective dalam balanced scorecard.

2. Bagi  peneliti,  untuk  membuktikan  adanya  pengaruh  budaya  organisasi 

terhadap customer perspective dalam balanced scorecard pada perusahaan 

perbankan diwilayah kerja Bank Indonesia Surakarta.

3. Bagi akademis, sebagai acuan penelitian selanjutnya dan sebagai tambahan 

pengetahuan  mengenai  hubungan  antara  budaya  organisasi  dengan 

pengukuran kinerja perusahaan dalam balanced scorecard.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah  pemahaman  dalam penelitian  ini  maka dibuat 

rancangan  penulisan  yang  mana  penelitian  ini  terdiri  dari  lima  bab,  yang 

meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada  bab  ini  dikemukakan  mengenai  latar  belakang  masalah, 

perumusan  masalah,  pembatasan  masalah,  tujuan  penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB IILANDASAN TEORI

Pada  bab  ini  menguraikan  mengenai  teori  budaya  organisasi, 

dimensi  budaya,  balanced  scorecard,  customers  perspective, 

pandangan  umum  tentang  jasa  dan  bank,  tinjauan  penelitian 

terdahulu, dan kerangka teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai teknik penelitian, populasi, sampel 

dan teknik sampling, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada analisis data dan pembatasan dibahas mengenai pelaksanaan 

penelitian, serta analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian keterbatasan 

penelitian, dan saran yang perlu disampaikan.
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