
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  manfaat 

implementasi  balanced  scorecard dalam  pemantauan  aktivitas,  maka  ditarik 

simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi balanced scorecard pada PT. PLN (Persero) telah memadai, hal 

tersebut karena PT. PLN (Persero) telah melakukan proses aplikasi  balanced 

scorecard, diantaranya :

a. Define The Measurement Architecture.

- Pelaksanaan aktivitas dari keseluruhan rantai nilai.

- Penentuan scorecard unit bisnis.

- Mempelajari keterkaitan antar SBU.

b. Build consensus around strategic objectives.

- Penyiapan latar belakang balanced scorecard.

- Perolehan informasi tentang lingkungan industri.

- Informasi para pesaing.

- Preferensi pelanggan.

- Perkembangan teknologi.

- Ukuran dan pertumbuhan pasar.

c. Select and design measure.

- Perspektif keuangan.

- Perspektif pelanggan.

- Perspektif bisnis internal.

- Perspektif pembelajaran.

d. Build implementation plan.

- Mengkomunikasikan balanced scorecard ke perusahaan.

- Pengembangan  pelaksanaan  balanced  scorecard sampai  ke  tingkat 

divisi.



2. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa 

implementasi  balanced  scorecard dalam  pemantauan  aktivitas  dapat 

bermanfaat bagi perusahaan dalam hal ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat dan Banten. Hal ini didukung oleh ada dan dilaksanakannya pemantauan 

aktivitas dalam jangka waktu tertentu, yaitu:

1) Jangka Pendek

- Penyusunan  pedoman  kerja  (System  Operating  Procedure/SOP)  

perusahaan

- Penyusunan standard kompetensi

- Pelaksanaan Audit prosedur 

- Pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur perusahaan

2) Jangka Menengah

- Tahun pelayanan pelanggan

- Tahun peningkatan pelayanan

- Benchmarking dengan perusahaan lainnya di Indonesia

- Perusahaan yang memeperoleh keuntungan

3) Jangka Panjang

- Benchmarking dengan perusahaan lainnya ditingkat Asia & Dunia

- Menuju World Class Company

Balanced scorecard memungkinkan manajer memantau dan menyesuaikan 

pelaksanaan strategi. Dari strategi perusahaan dapat dibuat rencana kegiatan yang 

kemudian diturunkan lagi menjadi kegiatan untuk masing-masing individu. Hasil 

dari  pengukuran  kinerja  berdasarkan  perspektif  balanced  scorecard kemudian 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik. 

Setelah mendapatkan hasil pembandingan antara hasil pengukuran kinerja dengan 

target  yang  ditetapkan  dalam  perencanaan  strategik  digunakan  untuk 

mengevaluasi  kinerja  jangka panjang.  Rencana  jangka panjang dijadikan  basis 

dalam penyusunan rencana jangka pendek 



Dengan  adanya  perencanaan  strategik  berbasis  balanced  scorecard 

menghasilkan rencana laba jangka panjang yang komprehensif yang berfokus ke 

perspektif keuangan dan non keuangan sehingga memudahkan perusahaan untuk 

memantau aktivitas perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  mencoba  memberikan  saran  yang 

mungkin  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  dan  masukan  bagi  PT.  PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, yaitu:

1. Untuk  melaksanakan  pekerjaan  harus  adanya  pemantauan  aktivitas  yang 

optimal untuk membandingkan antara rencana pribadi/individu untuk bidang 

pekerjaan  dengan  kenyataan  yang  telah  dicapai.  Dari  hasil  unjuk  kerja 

pegawai  dapat  diketahui  kelemahan  dari  pegawai  sehingga  dapat  diberikan 

upaya untuk memperbaiki pemantauan aktivitas yang kurang optimal dengan 

memberikan pembinaan yang cocok kepada pegawai misalnya pelatihan.

2. SDM  sebagai  pelaksana  harus  memiliki  kecakapan  (kompetensi)  dalam 

melakukan  pekerjaannya  sehingga  proses  pekerjaan  dapat  berjalan  dengan 

lancar.  Lebih-lebih  dengan  adanya  perubahan  organisasi  yang  memisahkan 

antara peran untuk melayani  pelanggan dan peran untuk melayani jaringan. 

Hal  tersebut  di  atas  dirasakan  semakin  penting  untuk  dilaksanakan  agar 

kinerja yang lebih baik dapat tercipta.


