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ABSTRAK 


PT. Memtus merupakan pcrusahaan jasa di bidang pclayaran. Belllgam 
jasa shipping yang dita\'l.'aTkan oleh Meratus. Perusahaan jni berkedudukan di 
Surabaya dan mempunyai cabang di se1uruh Indonesia, Kontribusi Meratus 
dalam dunia si1lppmg sangat besar. Perusahaan yang mempunyai mot1o the smart 
and the relwble shipPing company int mempunyai tatanan manajemen yang 
sudah baik. HaJ ini dibuktikan dengan adanyn tim manajemen yang sudah 
beketja dengan fungsinya masing-mas1ng. Perusahaan juga telah memanfaatkan 
infonnasi yang ada guna mendukung perusahaan, yahu informasi keuangar. dan 
non keuangafl_ 

Penelitian yang dilaksanakan penu1is ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah ukuran kineIja non finansial telah digunakan olch manajemen perusahaan 
sebagaj alat ukur key succ.;ssjactors untuk pengambilan keputusan dan kebijakan 
pcrusahaan. Melalu; pcndekatan ini, diharapkan pcnulis mempcrQleh gambaran 
kinerja manajemen perusabaan yang djkaitkan dengan kjnerja non keuangan 
perusahaan, 

Penulis melakukan beberapa metode pengambilan data, salah satunya 
adalah dengan quisoner, Materi dan quisoner adalah komponen dad dimensJ~ 
dimensi ukuran kinetja non keuangan yang dikaitkan dengan empat proses 
manajemen, yaitu plannmg. organi::ing, controlling dan responsibility, Dirnensi 
yang dimaksua adalah dimensi efjic!enc.y. quabty, lime dan innova/!OJl. Para 
responden qUlsoner adalah para supervisor dan staff dari tjga bagian yaitu 
operaflOnal, clIs((Jmf.!r servIce, dan ftJvoi<:mg. 

Dan has!1 penehrian yang melalui berbagai tahap penelitian, secara garis 
besar dapat dlsimpulkan bahwa keempat dimensi non keuangan telah digunakan 
secara keseluruhan dalam proses manajemen. Bagian cu~tomer ,I;crvice lebih 
sering menggunakan untuk proses plannmg (51,75 %) dan bagian operational 
cenderung lebih sering menggunakan proses controllmg (75,5 %:>- Sedangkan 
baglan fIIl'Olcmg lebih dominan untuk proses controllmg dengan 53,75 %. Seeara 
pel dimensl, hagian operational merupakan bagian yang paling banyak 
mcnggunakan dimenSl t!lftelen<-:\!, qua/ily, time, dan inn01'OIUrfi dengan persent:a:::e 
masjng-maslng adalah 84,50 %, 69,75 ~i~, 77 % dan 52,50 %. Masih untuk 
urutan dirnensi yang sarna untuk bagian customer service adalah 46,50 %, 55,50 
~/o, 64,50 ~'(!, dan 42 c/Q, Sedangkan untuk bagian invoIcing, urutan pcrsentasenya 
adalah 42 %. 55,50 %,54,25 ,% dan 34,50 '%. 

Kata kunci : kinerja nOll /mt1l1cwf, proses manajemcn, key success factors. 
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