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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan masalah dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut: 

1. Penilaian kinerja dengan menggunakan metode Blanced Scorecard dapat dilihat 

dari bebereapa segmen atau perspektif; yaitu perspektif keuangan yang terdiri atas 

Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), ProfitMargin, dan TATO 

(Total Asset Turnover), perspektif pelanggan yang terdiri atas Customer 

Retention, Number of Complain, dan CustomerAcquisition, Internal Business 

Process Perspective terdiri atas Delivery Ontime,Part Milion Defect Rate Error 

Rate, perspektif yang terarkhir adalah Learning and Growth Perspective terdiri 

atas Employee Trainingprogramme, Absenteeism.

2. Penilaian kinerja menggunakan metode balance scorecard dapat mengetahui 

keberhasilan perusahaan tidak hanya segi internal dalam hal ini perspektif 

keuangan saja, melainkan semua aspek, baik itu aspek keuangan, proses, 

pertumbuhan, dan pelanggan. 

6.2 Saran 

1. Pada perspektif keuangan, perusahaan belum menerapkan laporan keuangan 

dengan baik, hal ini terlihat dari tidak adanya laporan neraca keuangan, laporan 

harga pokok produksi dan laporan laba rugi perusahaan, hal ini tentu akan 

menyulitkan perusahaan dalam melihat perubahan pendapatan dan pemasukan 

perusahaan. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya beban 

lain-lain yang jumlahnya tidak sedikit dimana hal tersebut dapat membebani sektor 

keuangan perusahaan yang apabila dibiarkan akan berdampak pada laba/rugi 
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perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus menekan beban lain-lain pada 

perusahaan. 

2. Pada perspektif pelanggan, perusahaan perlu meningkatkan promosinya dengan 

menyediakan dana khusus untuk promosi dengan tujuan untuk memperluas pangsa 

pasarnya. Selain itu perusahaan dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada 

pelanggan agar loyalitas pelanggan bertahan. 

3. Pada perspektif internal bisnis, efisiensi dan efektifitas sudah baik akan tetapi 
untuk produk cacat perusahaan harus mampu menekan produk cacat setiap tahunnya. 
Sedangkan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran hal yang perlu 
diperhatikan adalah tingkat absenteeism yang tinggi, perusahaan perlu mendorong 
motivasi karyawan untuk mengurangi tingkat absenteeism dan bila perlu diberikan 
sanksi yang tegas agar tingkat absenteeism bisa


