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ABSTRAKSI 


Keberhasilan pencapaian VISI dan pelaksanaan strategi tidak hanya 
ditentukan oleh manajemen puncak sebagai organisator perusahaan. Juga tidak 
hanya oleh para pekerja yang bertugas melaksanakan aktivitas operasional. 
melainkan oleh seluruh anggota organisasi yang terlibat. Oleh sebab itu. 
pemahaman tentang visi dan strategi oleh setiap anggota organisasi adalah 
penting. Untuk mencapai pemahaman itu, dibutuhkan suatu sistem manajemen 
stratejik yang dapat memberikan kerangka strategic learning process kepada 
setiap individu yang terlibat dalam perusahaan. Balallced scorecard sebagai alat 
penilaian kinerja yang bersifat visi dan strategi, yang mampu memberikan 
penilaian kinerja lebih menyeluruh dan seimbang, telah dikembangkan sehingga 
dapat digunakan sebagai sistem manajemen stratejik. Balanced scorecard sebagai 
sistem manajemen stratejik mampu menerjemahkan visi dan strategi ke dalam 
bahasa yang dimengerti oleh setiap anggota organisasi dan mampu 
menerjemahkan tujuan-tujuan jangka panjang menjadi seperangkat tujuan 
operasional jangka pendek. Dengan keunggulan inilah. balanced scorecard 
sebagai sistem manajemen stratejik dapat mendukung keberhasilan strategic 
learning process. Untuk dapat lebih mengetahui penerapan balanced scorecard 
ini, maka dalam penulisan skripsi ini diadakan penelitian di PT Gama 
Intisamudera, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi 
(forwarding business). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus 
sebagai rancangan penelitiannya. Data-data yang digunakan adalah data primer 
dan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dan informasi-informasi 
non-keuangan. 

HasiJ penelitian menunjukkan, bahwa selama ini PT Gama Intisamudera 
tidak mempunyai visi dan strategi secara eksplisit. Hal ini merupakan kendala 
utama dalam keberhasilan strategic learning process. Di samping itu, dalam 
penilaian kinerja, perusahaan hanya melihat dari kinerja keuangan saja. Asalkan 
kinerja keuangannya baik, perusahaan dianggap telah berhasil menjalankan 
strateginya. Walaupun selama ini kinerja PT Gama lntisamudera, yang hanya 
ditunjukkan oleh kinerja keuangannya selalu baik. tetapi hal ini lebih disebabkan 
tingkat persaingan yang tidak terlalu ketat. Dalam jangka panjang, hal ini dapal 
merugikan. perusahaan tidak dapat melakukan penelusuran hal-hal stratejik untuk 
mendapatkan feedback (umpan batik) yang memadai dalam usaha-usaha 
perbaikan kinerja. 

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 
penggunaan balanced scorecard. Dengan balanced scorecard ini diharapkan agar 
PT Gama Intisamudera dapat menentukan visi dan strategi secara eksplisit, 
kemudian mengkomunikasikannya kepada setiap anggota organisasi. serta 
memperhatikan kinerja non-keuangan selain kinerja keuangan, sehingga dapat 
mendukung keberhasilan strategic learning process. 

vii 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALTERNATIF... DAHYAR FITRAH AMIN




