
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

Bab IV, Penulis mengambil simpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan balanced scorecard pada PT. PLN (Persero), PT PINDAD 

(Persero), dan PT.  Kereta Api (Persero) sudah cukup memadai karena telah 

terpenuhinya hal-hal sebagai berikut di bawah ini, yaitu : 

a. Sudah dipelajarinya keterkaitan antar SBU, Untuk PLN (Persero)                

SBU-nya terdiri dari Bidang Perencanaan, Bidang Niaga, Bidang 

Distribusi, APJ, Bidang Keuangan, Bidang SDM (Sumber Daya Manusia) 

dan Organisasi, serta Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi. 

Untuk PT. PINDAD (Persero) SBU-nya terdiri dari Bidang Pemasaran dan 

Penjualan, Bidang Teknik dan Teknologi, Bidang Keuangan dan 

Akuntansi, Bidang Manajemen, Bidang Organisasi dan Sistem, serta 

Bidang SDM (Sumber Daya Manusia). Sementara PT. KAI (Persero) 

mempunya SBU yang terdiri atas Unit Bisnis dan Jaringan, Unit Bisnis 

Jasa, Bidang Keuangan, Bidang SDM (Sumber Daya Manusia) dan bisnis 

pendukung. 

b. Melaksanakan aktivitas dari keseluruhan rantai nilai (value chain) yang 

masing-masing perusahaan sama-sama menjalankan rantai nilai dari 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

c. Telah menyiapkan latar belakang Balanced Scorecard 

d. Adanya perkembangan teknologi 

e. Adanya pengukuran perspektif keuangan 

f. Adanya pengukuran perspektif pelanggan 

g. Adanya pengukuran perspektif proses bisnis internal 

 



 

h. Adanya pengukuran perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

i. Telah mengkomunikasikan balanced Scorecard ke seluruh unit 

perusahaan 

2. Target yang telah ditetapkan PT. PLN (Persero) dan PT. PINDAD (Persero) 

berhasil melampaui target-target yang telah ditetapkan sehingga dapat 

dikatakan bahwa kinerja keuangan PT. PLN (Persero) dan PT. PINDAD 

(Persero) sudah baik, sedangkan untuk PT. KAI (Persero) belum bisa 

mencapai target yang ditetapkan perusahaan, hal ini terlihat dari Laporan Laba 

Rugi PT. KAI (Persero) dimana perusahaan mengalami kerugian sehingga 

kinerja keuangan PT. KAI dikatakan tidak baik. 

3. Berdasarkan aspek penilaian pelanggan, yaitu Market Share, Customer 

Retention, Customer Acquisition, dan Customer Satisfaction. Dalam hal ini 

PT. PLN (Persero), PT. PINDAD (Persero), dan PT. KAI (Persero) telah 

melaksanakan aspek-aspek penilaian pelanggan 

4. Berdasarkan aspek proses bisnis internal, yaitu proses inovasi, proses 

operasional, dan layanan purna jual PT. PLN (Persero), PT. PINDAD 

(Persero), dan PT. KAI (Persero) telah menerapkan prinsip tersebut. 

5. Berdasarkan aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu kapabilitas dan 

produktivitas pegawai dapat dikatakan bahwa PT. PLN (Persero),                         

PT. PINDAD (Persero), dan PT. KAI (Persero) sudah cukup memuaskan 

dalam hal tersebut, begitu pula dengan motivasi, pemberdayaan, dan 

keselarasan pegawai 

 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran yang diharapkan dapat berguna sebagai dasar pertimbangan 

atau masukan bagi perusahaan sebagai berikut : 

1. Baik PT. PLN (Persero). PT PINDAD (Persero), dan PT.  KAI (Persero) 

belum benar-benar menerapkan analisis Economic Value Added (EVA), 

karena itu perusahaan perlu menerapkan analisis Economic Value Added 

secara memadai untuk melengkapi analisis performasi perusahaan dengan 

pendekatan balanced scorecard. 



 

2. Hendaknya perusahaan terus mengupayakan proses sosialisasi strategi dan 

tujuan perusahaan kepada seluruh komponen perusahaan agar kinerja 

perusahaan dapat terus ditingkatkan. 

3. Untuk mempermudah menentukan perspektif mana pada balanced scorecard 

yang perlu diperbaiki dan perlu mendapat perhatian manajemen, keempat 

perspektif balanced scorecard perlu disimulasikan untuk mengetahui 

hubungan sebab akibat secara kuantitatif dan kualitatif antara masing-masing 

perspektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


