
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis

mengenai pengaruh Balanced Scorecard pada perspektif proses bisnis internal

dengan efektivitas kinerja manajemen pada PT. TELKOM Tbk. ditarik

kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan Balanced Scorecard pada perspektif proses bisnis internal, yaitu:

a. Proses Inovasi

    PT. TELKOM Tbk. selalu menciptakan inovasi dalam produknya. Hal ini

ditujukan supaya para pelanggan selalu setia menggunakan produk dari Telkom

dan sebagai salah satu cara agar dapat bersaing dengan produk-produk dari

telepon selular.

b. Proses Operasional

    PT. TELKOM Tbk. telah mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan

dalam proses operasional, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi,

meningkatkan kualitas produk dan proses, memperpendek waktu siklus (cycle

time) sehingga meningkatkan penyerahan produk berkualitas tepat waktu.

c. Proses Pelayanan

    PT. Telkom menanggapi masalah yang timbul pada pelanggan dalam

kesempatan pertama secara tepat, melakukan tindak lanjut secara proaktif dan

tepat waktu, sehingga pelanggan merasa puas atas pelayanan yang diberikan

oleh PT. TELKOM Tbk.

.



2. Pengukuran kinerja manajemen:

 Bahwa perusahaan, dari segi kinerja yang diantaranya yaitu dengan

menjaga akan kualitas tenaga kerja yang ada dalam melaksanakan kegiatan

(input), namun pelanggan justru mengeluh karena sering adanya kerusakan

jaringan telepon. Untuk melihat output, perusahaan ternyata melihat pada proses

kegiatan yang dilakukan oleh bagian Business Performance dan Pada outcomes,

bahwa perusahaan melihat kinerjanya pada pemeliharaan jaringan telepon, juga

atribut kegiatan, seperti tenaga kerja, jika dari benefit, agar memberi manfaat bagi

perusahaan, perusahaan melakukannya dengan kinerja pelayanan yang baik. Dari

impact, perusahaan melihatnya dengan penilaian kinerja dari kegiatan yang

dilaksanakan.

3. Efektivitas kinerja manajemen:

 Pada efektivitas kinerja manajemen dapat disimpulkan berupa:

a. Conceptual Skill (Keahlian Konseptual) yang tentunya pada bagian

Business Performance telah memiliki kemampuan yang baik dan memiliki

pengetahuan yang luas.

b. Human Skill (Keahlian Manusia), bahwa Manajer pada bagian Business

Performance memiliki kemampuan memotivasi dan berkomunikasi dengan

baik, sehingga dapat mengkoordinasi anak buahnya dengan baik pula.

c. Technical Skill (Kemampuan Teknis), bahwa para tenaga kerja di PT.

TELKOM Tbk. telah memiliki kemampuan teknis yang baik untuk

menggunakan alat-alat dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai

macam masalah yang timbul.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis mengetahui bahwa

perusahaan masih mempunyai kelemahan-kelemahan, seperti masih adanya

keluhan yang disampaikan oleh pelanggan yang diantaranya berupa masih adanya

gangguan jaringan telepon, anggapan bahwa pelanggan belum membayar tagihan

telepon, selalu adanya pemutusan jaringan telepon tanpa pemberitahuan terlebih



dahulu, dan denda keterlambatan yang dianggap tidak wajar. Maka pada bagian

ini, penulis bermaksud mengajukan saran sebagai berikut:

1. Lebih ditingkatkan upaya pemeliharaan jaringan telepon sehingga dapat

meminimalkan kerusakan ataupun gangguan jaringan telepon.

2. Sebelum pemutusan jaringan telepon, adanya pemberitahuan terlebih dahulu

lewat surat yang dikirimkan pada rumah-rumah pelanggan.

3.  Sebaiknya, perusahaan disamping memperhatikan akan kinerja serta reputasi

perusahaan, juga memperhatikan pelanggannya dengan lebih meningkatkan

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.

4.  Perusahaan sebaiknya sering mengadakan program pelatihan bagi karyawan

atau pegawai agar kinerja perusahaan dapat lebih efektif.


