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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis manfaat 

implementasi balanced scorecard terhadap pelaksanaan proses manajemen 

strategik, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Implementasi balanced scorecard pada perusahaan menurut hasil analisis 

secara keseluruhan responden adalah 93,93 %. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa implementasi balanced scorecard pada perusahaan 

efektif, dan telah melaksanakan aktivitas sebagai berikut: 

a. Define The Measurement Architecture. 

o Penentuan scorecard unit bisnis. 

o Mempelajari keterkaitan antar SBU. 

o Pelaksanaan aktivitas dari keseluruhan rantai nilai. 

b. Build consensus around strategic objectives. 

o Penyiapan latar belakang balanced scorecard. 

o Perolehan informasi tentang lingkungan industri. 

o Informasi para pesaing. 

o Preferensi pelanggan. 

o Perkembangan teknologi. 

o Ukuran dan pertumbuhan pasar. 

c. Select and design measure. 

o Perspektif keuangan. 

o Perspektif pelanggan. 

o Perspektif operasional. 

o Perspektif organisasi dan sumber daya manusia. 

d. Build implementation plan. 

o Mengkomunikasikan balanced scorecard ke perusahaan. 

o Pengembangan pelaksanaan balanced scorecard sampai ke tingkat 

divisi. 
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2) Pada pelaksanaan proses manajemen strategik perusahaan, konsep 

balanced scorecard belum sepenuhnya terlaksana dengan baik pada 

perusahaan. Hal ini dapat terlihat dari: 

1. Proses Perumusan strategi 

Pada tahap perumusan strategi ini, perusahaan melakukan analisis 

lingkungan makro dan industri. Hasil dari pengamatan trend 

lingkungan tersebut digabung ke dalam pengamatan terhadap 

lingkungan internal perusahaan  dengan menggunakan anaisis SWOT. 

Setelah SWOT analysis dilakukan, perusahaan menetapkan visi, misi, 

dan strategi perusahaan. Kerangka balanced scorecard berfungsi untuk 

menganalisis visi dan misi perusahaan ke dalam perspektif yang telah 

ditentukan. Yang kemudian diturunkan ke dalam strategi perusahaan. 

PT. Pindad belum melakukan analisis visi dan misi perusahaan 

kedalam masing-masing perspektif yang telah ditetapkan perusahaan.  

2. Proses Perencanaan Strategik 

 Pada proses perencanaan strategik, perusahaan telah mampu 

menyediakan rerangka untuk menjadikan sasaran strategik terukur, hal 

ini dapat dilihat dari telah ditentukannya  sasaran strategik, target, serta 

score yang hendak dicapai. Namun perusahaan belum menentukan 

inisiatif strategik. 

3. Proses Penyusunan Program dan Anggaran. 

 Proses penyusunan program perusahaan ditetapkan berdasarkan 

masing-masing divisi. Perusahaan telah melaksanakan proyeksian 

keuangan, karena proses penyusunan program merupakan tahap 

perencanaan yang untuk pertama kalinya bersifat kuantitatif dan 

keuangan. 

Proses penyusunan anggaran disusun dengan berbasis program. 

Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek yang berisi rencana 

implementasi program yang akan dilaksanakan. Dalam proses 

penyusunan anggaran, PT. Pindad (Persero) telah menyertakan lima 

butir informasi/proyeksi (kegiatan, investasi, pendapatan, biaya, dan 
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arus kas) yang tercantum dalam kartu program dari keseluruhan 

program yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran.  

4. Tahap Implementasi. 

 Dalam tahap ini, balanced scorecard telah dijadikan rerangka untuk 

melakukan pengukuran kinerja perusahaan. Dimana kinerja diukur 

berdasarkan perspektif yang telah ditetapkan perusahaan. 

5. Tahap Pemantauan 

 Hasil dari pengukuran kinerja berdasarkan perspektif balanced 

scorecard kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan strategik. Setelah mendapatkan hasil 

pembandingan antara hasil pengukuran kinerja dengan target yang 

ditetapkan dalam perencanaan strategik digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja jangka panjang.  

 Perusahaan baru dapat memaksimalkan rerangka balanced scorecard pada 

pengukuran kinerja pada proses implementasi. Walaupun demikian PT. Pindad 

telah dapat melaksanakan proses pengimplementasian rerangka balanced 

scorecard ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis secara 

keseluruhan responden yaitu 68,24 %. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

implementasi balanced scorecard  cukup bermanfaat dalam pelaksanaan proses 

manajemen strategik. Dan mempunyai ciri sebagai berikut: 

o Mampu menjelaskan dan menerjemahkan visi dan strategi, untuk 

kemudian menghasilkan  konsensus. 

o Mampu mengkomunikasikan strategi ke perusahaan dan mengaitkan 

tujuan serta ukuran strategis. 

o Mampu merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai 

inisiatif strategis. 

o Adanya umpan balik dan pembelajaran strategis. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba memberikan saran yang  

mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi PT. Pindad 

(Persero), yaitu: 

1) Pada tahap envisioning perusahaan belum melakukan rumusan misi 

umum. Menurut penulis, rumusan visi dan misi secara umum tersebut 

dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan keunggulan kompetitif 

yang dimiliki oleh perusahaan yaitu dengan cara menganalisis rumusan 

misi berdasarkan perspektif dalam balanced scorecard. Kerangka 

balanced scorecard dapat berfungsi untuk menganalisis visi dan misi 

perusahaan ke dalam perspektif yang telah ditentukan. Yang kemudian 

diturunkan ke dalam strategi perusahaan. Perusahaan dapat melakukan 

analisis visi dan misi perusahaan kedalam masing-masing perspektif yang 

telah ditetapkan. 

2) Untuk mempermudah menentukan perspektif mana pada balanced 

scorecard yang perlu mendapat perhatian manajemen, keempat perspektif 

balanced scorecard perlu disimulasikan untuk mengetahui hubungan 

sebab akibat secara kuantitatif dan kualitatif antar masing-masing 

perspektif. 
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No Kuesioner Y R T
Define The Measurement Architecture

1 Apakah sudah ditentukan scorecard unit bisnis?
2 Apakah dipelajari keterkaitan antar SBU 

(Satuan Bisnis Unit)?
3 Apakah melaksanakan aktivitas dari keseluruhan  

rantai nilai (Value Chain)?

Build Consensus Around Strategic Objectives
4 Apakah ada informasi tentang lingkungan industri?
5 Apakah ada informasi para pesaing?
6 Apakah ada preferensi pelanggan?
7 Apakah ada perkembangan teknologi perusahaan?
8 Apakah ada ukuran dan pertumbuhan pasar?

Select and Design Measure
9 Apakah ada pengukuran current ratio?

10 Apakah ada pengukuran acid test ratio?
11 Apakah ada perhitungan perputaran modal kerja?
12 Apakah telah dilakukan perhitungan analisis 

solvabilitas?
13 Apakah telah dilakukan perhitungan analisis 

rentabilitas?
14 Apakah ada pengukuran pertumbuhan 

market share?
15 Apakah ada strategi perusahaan untuk  

mempertahankan pelanggan-pelanggan lama?
16 Apakah ada pengukuran untuk mendapatkan 

pelanggan atau bisnis baru?
17 Apakah ada pengukuran customer satisfaction?
18 Apakah ada pengukuran customer profitability?
19 Apakah telah dilakukan identifikasi pasar dan

penciptaan produk baru?
20 Apakah adanya proses operasi (membuat dan 

menjual menjual produk)?
21 Apakah melaksanakan proses purna jual (pelayanan 

pelanggan)?
22 Apaka ada pengukuran tingkat kepuasan 

pelanggan?

"Efektivitas Implementasi Balanced Scorecard"



23 Apakah perusahaan telah melakukan pengukuran 
kepuasan pelanggan?

24 Apakah ada ukuran (persentase)keluarnya pekerja 
yang memegang jabatan kunci di perusahaan?

25 Apakah melaksanakan pengukuran reward and 
punishment bagi karyawan?

Build The Implementation Plan
26 Apakah telah mengkomunikasikan Balanced 

Scorecardke seluruh unit bisnis?
27 Apakah pengembangan pelaksanaan Balanced 

Socorecardsampai ke tingkat unit organisasi 
terkecil?

28 Apakah sistem informasi eksekutif menghubungkan 
informasi unit bisnis tingkat atas dengan kegiatan
operasional tingkat bawah?

Dalam Pelaksanaan Proses Manajemen Strategik"

No Kuesioner Y R T
Kemampuan Menjelaskan dan Menerjemahkan 
Visi dan Strategi
29 Apakah strategi dirumuskan melalui hasil analisis 

lingkungan makro, lingkungan industri, misi, visi,  
keyakinan dasar, dan tujuan?

30 Apakah proses scorecard  dimulai dengan tim  
manajemen eksekutif senior yang bersama-sama  
bekerja menerjemahkan strategi unit bisnis ke  
dalam berbagai tujuan strategis yang spesifik?

31 Apakah proses pembangunan Balanced Scorecard 
menjelaskan tujuan strategis dan 
mengidentifikasikan beberapa fakor penggerak 
penting tujuan strategis?

32 Apakah scorecard menghasilkan konsensus dan 
kerjasama tim diantara semua eksekutif senior, 
tanpa memandang pengalaman kerja atau 
kelebihan fungsionalnya?

Kemampuan Mengkomunikasikan Strategi 
ke Seluruh Perusahaan dan Mengaitkan Tujuan 
Serta Ukuran Strategis

"Manfaat Implementasi Balanced Scorecard 



33 Apakah Scorecard memberi dasar untuk  
mengkomunikasikanstrategi unit bisnis untuk 
mendapatkan komitmen para eksekutif korporasi 
dan dewan direksi?

34 Apakah scorecard mendorong adanya dialog 
antara unit bisnis dengan eksekutif korporasi dan 
anggota dewan direksi?

35 Apakah dialog tersebut tidak hanya mengenai 
sasaran - sasaran finansial jangka pendek, tetapi 
juga mengenai perumusan dan pelaksanaan strategi 
yang menghasilkan terobosan kinerja masa depan?

36 Di akhir proses pengkomunikasian, apakah setiap 
orang di dalam perusahaan sudah memahami  
tujuan - tujuan jangka panjang unit bisnis, dan juga 
strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut?

Kemampuan Merencanakan, Menetapkan   
Sasaran, dan Menyelaraskan Berbagai 
Inisiatif Strategis
37 Apakah dengan Balanced Scorecard 

memungkinkan sebuah perusahaan untuk 
mengintegrasikan strategis dengan proses 
penganggaran tahunan?

38 Apakah perencanaan dan proses manajemen  
penetapan sasaran memungkinkan perusahaan 
untuk mengukur hasil jangka panjang yang ingin 
dicapai?

39 Apakah perencanaan dan proses manajemen 
penetapan sasaran memungkinkan perusahaan 
untuk mengidentifikasi mekanisme dan  
mengusahakan sumber daya untuk mencapai hasil 
tersebut?

40 Apakah perencanaan dan proses manajemen 
penetapan sasaran memungkinkan perusahaan 
untuk menetapkan kerangka jangka pendek bagi 
ukuran finansial scorecard?

Kemampuan Mendapatkan Umpan Balik Yang 
Dibutuhkan Untuk Mempelajari dan Memperbaiki 
Strategi 
41 Apakah Balanced Scorecard memberikan suatu 



kerangka kerja pembelajaran strategi?
42 Apakah Balanced Scorecard membantu manajer 

dalam memantau dan menyesuaikan pelaksanaan 
strategi?

43 Apakah Balanced Scorecard membantu manajer 
dalam membuat perubahan-perubahan mendasar 
terhadap strategi itu sendiri?

44 Apakah Balanced Scorecard mengartikulasikan 
visi bersama?

45 Apakah Balanced Scorecard memberikan umpan 
balik strategis untuk memantau pelaksanaan 
strategi?
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