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ABSTRAK 


Laporan manajemen dengan fokus indikator kunci adalah laporan manajemen 
yang secara konsisten meyaj ikan sejumlah indikator kunci keberhasilan perusahaan, 
yang telah dipilih dengan seksamasebelumnya. Ottenheimer (1999, halAS) menyebllt 
laporan ini dengan nama 'a key indicator report'. Laporan manajemen dengan 
indikator kunci membantu manajer dalam memperoleh hal-hal vital operasional 
perusahaan dcngan cepat lButler, 1996). Laporan manajcmen ini relatif scdcrhana 
dan mudah untuk diterapkan. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan 
mcnggunakan laporan mallajcmcll dcngan fokus indikator kum:i. 

Skripsi ini mcnggunakan pendekatan kllalitatif, studi kasus pada Departcmcn 
Pemasaran PT SIER (Persero). Oalam skripsi ini dilakukan analisis terhadap struktur 
organisasi, rencana stratejik perusahaan, serta kegiatan operasional departemen 
pemasaran. Analisis dilakukan mulai dari visi, misi, strategi, tujuan umum 
perusahaan, tujuan fungsional departemen pemasaran, SWOT, hingga aktivitas kunci, 
critical success faclors dan indikator kunci departemen pemasaran. Oalam bab 
pembahasan skripsi disajikan format 'laporan manajemen dengan fokus indikator 
kunci' yang harus disusun oleh stal' tiap-tiap seksi secara perorangan, kepala-kcpala 
seksi, dan kepala bagian, berikut dcngan indikator-indikator kunci (dalam 4 
perspektif balanced scorecard) untuk departemen pemasaran. 

Hasil akhir (simpulan) yang diperolch dari pcnclitian ini adalah 'Iapomn 
manajemen dengan l'okus indikator kunci' memberikan dasar penghitungan imhalan 
(bonus prestasi) yang akurat dan adil, berdasarkan' pada prestasi/ pencapaian target 
setiap karyawan (staf, kepala seksi, atau kepala bagian). Laporan manajemen dcngan 
fokus indikator kunci dapat memenuhi kebutuhan manajer puncak (diteksi) dalam 
proses pengendalian manajemen dan operasional. Laporan maJlajemen ini sangat 
membantu manajer dalam menilar kinerja departemen (pemasaran), secara lebih baik 
daripada laporan manajemen yang digunakan oleh PT SlER (Persero) selama ini. 
Sangat disarankan agar PT SlER (Pcrsero) menerapkan 'laporan manajemen dengan 
fokus indikator kunci' scbagai perhaikan tcrhadap praktck pclaporan manajcmennya, 
pad a semua dcpartcmcn sccara tcrintcgrasi. 

Tidak ada masalah kcpcrilakuan (ncgatil) yang muncul dari karyawan 
departemen pemasaran terhadap penerapan taporan manajemen dengan fokus 
indikator klillci ini, scbagai dasar pcnilaian kincrja manajemcn dan reward system. ' 
Seluruh personel departemen pemasaran mendukung penggunaan taporan manajemcn 
dengan fokus indikator kunci sebagai dasar penghitungan pemherian bonus prestasi. 

Kata kunci: 	 laporan manajemen, critical success faclors, indikator kunci, reward 
.,yslem, halanced scorecard. 
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