
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Balance Scorecard berpengaruh terhadap kinerja bimbingan belajar dengan 

uraian sebagai berikut : 

1. Hasil pengukuran kinerja keuangan dari perpektif ROI, menunjukkan 

kinerja keuangan bimbel New Varian pada level baik pada tahun 2007, 

kemudian menurun pada tahun 2008, sedangjan tahun 2009, kembali 

meningkat. 

2. Hasil pengukuran variabel kinerja perspektif pelanggan, lbb Nev Varian 

berada pada level baik. 

3. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan, dari 2007- 2008 

meningkat sebesar 0,14. Kemudian pada periode 2008 – 2009 

meningkat sebesar 0,38. Dari hasil ini, LBB New Varian berda pada 

level baik untuk proses bisnis internalnya. 

4. Hasil pengukuran variabel kinerja perspektif Pertumbuhan & 

pembelajaran LBB New Varian berada pada level baik. 

 

5.2.  Saran-Saran 

Adapun saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya, adalah sebagai 

berikut : 

 



1. Penggunaan metode Balanced Scorecard akan lebih maksimal apabila 

digunakan untuk mengalisis kinerja satu lembaga pendidikan. 

2. Mengingat bahwa masih terdapat 56,5% variabel tidak diajukan dalam 

penelitian ini, maka penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya 

agar dapat menambahkan jumlah variabel dan jumlah sampel agar 

tercapai jumlah persentase yang lebih besar. 

3. Bagi lembaga pendidikan sebaiknya lebih meningkatkan inovasi jasa 

yang diberikan dan berusaha meningkatkan kualitas layanan kepada 

pelanggannya. Karena kedua kinerja perspektif ini memiliki pengaruh 

yang paling tinggi diantara perspektif lainnya. Sehingga apabila memiliki 

inovasi jasa yang baik dan kualitas layanan pelanggan juga baik, 

kepuasan dan kepercayaan pelanggan akan terintegrasi dan akhirnya 

mampu meningkatkan pertumbuhan pelanggan lembaga pendidikan. 

4. Sebagai perusahaan yang mengemban fungsi sosial, lembaga pendidikan 

sebaiknya mempertahankan kinerja keuangan yang sudah ada dan lebih 

memperbaiki kualitas pelayanannya. Karena kinerja perspektif keuangan 

tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan pelanggan. Sehingga 

langkah tepat yang diambil manajer lembaga pendidikan adalah 

mempertahankan kinerja keuangan yang ada, dan lebih meningkatkan 

kepuasan pelanggan dan meningkatkan proses bisnis internal 

lembaganya.. Dengan meningkatnya perspektif  non keuangan, secara 

tidak langsung juga akan meningkatkan tingkat pengembalian modal 

pada lembaga pendidikan, yang masih dalam tahap berkembang. 


