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ABSTRAKSI 

Kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian 
membuat setiap perusahaan melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan 
kemampuannya untuk bersaing dipasaran dan memenangkan kompetisi diantara para 
pesaingnya. Penerapan visi, misi dan strategi yang tepat perlu dilakukan agar 
perusahaan bisa terus berkembang (Continuous Improvement) dan untuk terus 
bertahan hidup (Going Concern). Penelitian ini dilaksanakan terhadap PT Terminal 
Peti Kemas Surabaya yang selama int sudah menerapkan teknik-tekni pencatatan 
prosedural yang berdasar pada standard ISO disamping penggunaan laporan 
keuangan sebagai indikator kinerja. Hal tersebut dinilai kurang memberikan cakupan 
yang menyeluruh karena sisi nonfinancial belum menjadi perhatian utama dalam 
mengukur kinerja perusahaan. Untuk bisa memberikan cakupan yang lebih luas maka 
konsep Balanced Scorecard perlu untuk diterapkan. Penerapan ini berupa penjabaran 
visi, misi dan strategi PT Terminal Peti Kemas Surabaya ke dalam empat perspektif 
yang berbeda, yaitu perspektif keuangan (financial perspective), perspektif pelanggan 
( customer perspective), perspektif bisnis internal (internal business process 
perspective) dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (learning and growth 
perspective). Dengan menerapkan konsep Balanced Scorecard maka akan mendorong 
perusahaan untuk dapat memberikan penilaian terhadap kemampuannya untuk 
mengimplementasikan strateginya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dalam 
konsep balanced scorecard keempat perspektifuya didukung dan dilihat dan beberapa 
faktor keberhasilah kritis (critical success factors) yang merupakan tolak ukur dari 
aspek-aspek kinerja terhadap implementasi strategi yang penting untuk menjaga 
keunggulan kompetitifuya serta keberhasilannnya berjalan secara seimbang 
(balanced) sehingga menghasilkan pendekatan yang efektif yang dapat 
menyelaraskan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek perusahaan serta 
melaksanakan visi, misi, dan implementasi perusahaan dengan baik. 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatis yang 
berdasarkan pada survey yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang 
diperlukan baik berupa kualitatif maupun kuantatif, dari sumber data primer dan 
sekunder. Selanjutnya data diolah untuk kemudian dibandingkan dengan landasan 
teori yang ada sehingga dapat dihasilkan penerapan Balanced Scorecard dengan 
model atau kerangka kerja yang sesuai dengan keadaan yang ada. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penerapan Balanced Scorecard 
sebagai sistem untuk mengimplementasikan strategi PT Terminal Peti Kemas 
Surabaya agar bisa digunakan dalam peningkatan kuahtas jasa pelayanan yang 
diberikan kepada para pelanggan. 
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