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ABSTRAKSI 

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat menuntut kemampuan perusahaan 
untuk bersaing agar tetap bertahandalam dunia usaha. Apabila mungkin maka 
perusahaan hams berusaha untuk menjadi pemenang daIam persaingan tersebut. Oleh 
sebab itu setiap perusahaan -dituntut untuk mempunyai suatu strategi yang diturunkan 
dari visi dan misi perusahaan. Dengan suatu strategi tertentu maka diharapkan 
perusahaan dapat mencapai tujuannya. Namun demikian tidaklah mudah untuk bisa 
mengimplementasikan suatu strategi perusahaan agar dapat mudah dipahami dan 
dilaksanakan oleh seluruh lapisan perusahaan agar diperoleh hasil yang baik dan 
sukses. Oleh karena itu suatu strategi perusahaan harus diterjemahkan dan dijabarkan 
oleh pihak manajemen agar dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh semua lapisan 
perusahaan baik dari kalangan manajer tingkat atas maupun karyawan yang paling 
bawah. 

Untuk menerjemahkan stretegiperusahaan maka dapat dilakukan dengan 
menggunakan rerangka Balanced Scorecard. Dengan menggunakan rerangka 
Balanced Scorecard maka strategi perusahaan tersebut diterjemahkan kedalam 
sasaran-sasaran strategik yang dapat diukur tingkat keberhasilannya. Balanced 
Scorecard sendiri terdiri dari em pat perspektif yang terdiri dari perspektif keuangan. 
perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan 
clan pembelajaran. Dengan demikian jika suatu strategi diterjemahkan dengan 
Balanced S.;:orecard itu berarti strategi tersebut dijabarkan kedalam sasaran strategik 
dalam kekempat perspektif diatas. 

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana penggunaan 
rerangka Balanced Scorecard untuk menerjemahkan strategi organisasi pada PT 
Primatexco Indonesia. PT Primatexco Indonesia merupakan sebuah perusahaan 
manufaktur penghasil tekstil berorientasi ekspor yang pada hakekatnya memiliki 
strategi diferensiasi, dimana dengan strategi tersebut diharapkan perusahaan dapat 
bertahan dan bahkan memenangkan persaingan usaha. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Teknik 
analisis penelitian ini meliputi evaluasi terhadap strategi PT Primatexco Indonesia 
yang kemudian diikuti dengan penjabaran strategi tersebut kedalam sasaran-sasaran 
strategik dalam perspektif Balanced Scorecard. Dalam Balanced Scorecard sendiri 
terdapat suatu keterkaitan antara empat perspektif yang disebut alur hubungan sebab 
akibat, sehingga dibuat juga alur hubungan sebab akibat tersebut disertai dengan peta 
strateginya. Untuk mengukur kinerja maka ditentukan ukuran keberhasilan dan juga 
faktor pendorongnya. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Pimatexco 
Indonesia pada dasarnya belum menggunakan rerangka Balanced Scorecard secara 
keseluruhan untuk menerjemahkan strateginya. Hal tersebut terutama dapat dilihat 
dari belurn dibuatnya sasaran-sasaran strategik yang jetas yang dapat diukur tingkat 
keberhasilannya. 
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