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5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penerapan 

sistem pengukuran kinerja perusahaan ditinjau dari metode balanced scorecard dan 

metode konvensional pada PT. Beiersdorf Indonesia, maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan menjawab identifikasi masalah yang dipaparkan dalam Bab I, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penerapan metode konvensional pada PT. Beiersdorf indonesia secara garis besar 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

� Penerapan sistem pengukuran kinerja berdasarkan metode konvensional telah 

lama ada dan dilakukan oleh perusahaan semenjak awal didirikannya PT. 

Beiersdorf Indonesia pada tahun 1967. 

� Penerapan sistem ini didasarkan atas kebutuhan perusahaan saat itu dan 

kenyataan akan belum adanya saingan kuat, serta minimnya pengetahuan yang 

berkembang dalam masyarakat indonesia. 

� Penerapan sistem pengukuran kinerja dengan metode konvensional merupakan 

perwujudan tujuan dasar perusahaan saat itu, yaitu meningkatkan kinerja 

keuangan semaksimal mungkin.  

� Sistem pengukuran yang hanya menggunakan ukuran-ukuran tunggal, yaitu 

berupa EVA (Economics value added), yang merupakan konsep terbaru untuk 

meningkatkan kinerja keuangan.  

� Dalam menilai managerial performance, pengukuran tradisional 

menggunakan ukuran-ukuran seperti penjualan, net income, ROI, atau EPS 

untuk corporate officee dan laba kotor, produktivitas mesin dan pekerja atau 

varian antara kinerja actual dan anggaran untuk plant and product line 

manage. 

� Sistem pengukuran kinerja ditinjau dari metode konvensional membahas dan 

mengolah perusahaan hanya dari segi perspektif financial. Dan yang menjadi 

tolak ukur perspektif financial yang dianut oleh PT. beiersdorf Indonesia 

adalah Rasio profitabilitas, yang terdiri dari ROI, RI, dan EVA. 
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2. Penerapan Balanced scorecard pada PT. Beiersdorf  Indonesia secara garis besar 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

� Penerapan sistem pengukuran kinerja berdasarkan metode balanced scorecard 

mulai dilakukan pada tahun 1998. 

� Penerapan sistem pengukuran kinerja pada perusahaan Beiersdorf Indonesia 

ini diawali dengan adanya kesadaran akan kebutuhan perusahaan untuk lebih 

berkembang kearah yang lebih baik. 

� Penerapan sistem pengukuran kinerja balanced scorecard pada PT. Beiersdorf 

Indonesia menggunakan ke empat perspektif, yaitu: perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan 

dan pembelajaran. 

 Penerapan balanced scorecard pada perusahaan memenuhi kriteria efektivitas 

sistem pengukuran kinerja, antara lain: 

� Memenuhi kriteria sistem pengukuran kinerja yang efektif, yang dikemukakan 

oleh Sellenheim. 

� Terpenuhinya langkah-langkah kunci dalam perancangan sistem pengukuran 

kinerja yang efektif, menurut Lakshmi & Rao J. Tatikonda. 

� Terpenuhinya lima prinsip dasar dalam sistem pengukuran kinerja, menurut 

Deorden. 

� Memenuhi kriteria terpenuhinya kemampuan para pegawai dalam memahami 

tujuan dari pengukuran kinerja, menurut Anthony. 

� Terpenuhinya karakteristik sistem pengukuran kinerja menurut Hongren et al. 

 Sistem Pengukuran Kinerja dengan menggunakan metode Balanced scorecard 

membahas dari empat perspektif, yaitu perspektif financial, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

� Perspektif financial membahas bagaimana kinerja perusahaan yang didasari 

dari laporan posisi keuangan perusahaan. Mekanisme pengukuran kinerja 

dengan perspektif financial diukur dari posisi perusahaan dalam siklus 

usahanya. 

� Perspektif pelanggan membahas mengenai market share (pangsa pasar), 

customer acquisition (tingkat perolehan pelanggan baru), customer retention 

(kemampuan mempertahankan pelanggan lama), customer satisfaction (tingkat 

kepuasan pelanggan), dan customer profitability (tingkat profitabilitas 

pelanggan). 
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� Perspektif proses bisnis internal membahas mengenai identifikasi berbagai 

proses yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan pemegang 

saham. Perspektif proses bisnis internal diidentifikasikan secara lengkap yang 

terdiri dari tiga tahap, yaitu: proses inovasi, proses operasi, dan posstale 

service. 

� Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran membahas mengenai 3 faktor 

utama, yaitu Orang, Sistem, dan Prosedur organisasi yang berperan dalam 

pertumbuhan jangka panjang perusahaan. tiga faktor yang harus diperhatikan, 

yaitu: 

a. Kemampuan pekerja (Employee capabilities) 

b. Kemampuan sistem informasi (Information system capabilities) 

c. Motivasi, Pemberdayaan dan Penyetaraan (Motivation, empowerment, 

and alignment). 

 

3. Sistem pengukuran kinerja balanced scorecard lebih efektif dibandingkan dengan 

sistem pengukuran kinerja berdasarkan metode konvensional bagi perusahaan 

Beiersdorf Indonesia, karena: 

� Efektif maksudnya adalah sistem pengukuran kinerja dengan metode balanced 

scorecard yang diterapkan perusahaan dengan analisis data pada bab 

sebelumnya yaitu Bab IV dapat memberikan manfaat yang lebih besar atau 

lebih besar kontribusinya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi perusahaan, dikarenakan empat perspektif dalam balanced scorecard 

mencakup segala bidang dalam perusahaan, dibandingkan hanya dengan 

pengukuran kinerja berdasarkan satu perspektif saja, yaitu perspektif financial. 

� Penerapan balanced scorecard memberikan pandangan yang lebih luas 

mengenai mekanisme sistem pengukuran kinerja dari setiap perspektif yang 

ada dalam balanced scorecard selain perspektif financial. 

� Sistem pengukuran kinerja dengan metode konvensional hanya dapat 

menyelesaikan masalah pada faktor financial perusahaan, sedangkan dengan 

menggunakan metode balanced scorecard, perusahaan dapat mendeteksi, 

mencegah, dan menyelesaikan masalah tidak hanya dari segi keuangan, tapi 

juga pada segi non keuangan, seperti segi pelanggan, proses bisnis internal, 

segi pertumbuhan dan pembelajaran. 
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Kesimpulan secara keseluruhan dari Bab I sampai dengan Bab IV dan yang 

menjadi jawaban akan pertanyaan dari topik yang penulis bahas adalah bahwa sistem 

pengukuran kinerja perusahaan yang ditinjau dari metode balanced scorecard 

memang lebih efektif dalam mengidentifikasikan masalah, mengelola, dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan dibandingkan dengan metode 

konvensional yang hanya membahasa dari perspektif financial saja. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang 

dapat diberikan oleh penulis adalah agar PT. Beiersdorf Indonesia lebih meningkatkan 

kualitas sistem pengukuran kinerja dengan metode balanced scorecard, selain itu 

lebih melatih diri dan mempersiapkan diri perusahaan dalam hal ini adalah para 

“orang” yang berada dalam perusahaan untuk lebih waspada dalam menghadapi 

perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan perkembangan informasi. 

Inti dari suatu perusahaan adalah “orang”, maka dari itu jangan pernah bosan 

untuk belajar, berlatih, dan mencari tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat dan 

para karyawan perusahaan. 

PT. Beiersdorf Indonesia diharapkan harus lebih peka terhadap segala kondisi 

dan situasi yang terjadi dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kepada para 

manajer dalam perusahaan untuk dapat lebih bijaksana dalam menggunakan 

wewenang yang mereka miliki dan juga lebih meningkatkan kualitas diri sebagai 

tonggak berkualitasnya sistem pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan. 

 


