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ABSTRAKSI 


Perkembangan yang cepat dalam bidang teknologi infOrmasi mensyaratkan 
perusahaan mempunyai perencanaan strdtegik berdasarkan kompetensi inti yang 
dimilikinya untuk mencapai kinerja keuangan yang berjangka panjang, Untuk itu 
perusahaan memerlukan rerangka yang menyeluruh dan seimbang dalam mencapai 
tujuannya, Pada tahap perkembangannnya yang terkini Balanced Scorecard bukan 
saja sebagai alat pengukuran kinerja yang bersifut menyeluruh dan seimbang akan 
tetapi Balanced Scorecard dapat digunakan sebagai pendekatan untuk perencanaan 
strategik yang komprehensif dan koheren. Dalam perencanaan strategik, Balanced 
Scorecard mampu menerjemahkan strategi pilihan untuk mewujudkan tujuan dan visi 
perusahaan ke dalam sasaran-sasaran strategik yang komprehensif dan koheren 
melalui empat perspektifnya yaitu, keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta 
perspektif belajar dan bertumbuh. Dalam tahap perencanaan strategik ini pula dipilih 
inisiatif-inisiatif strategik untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik padaBalanced 
Scorecard. Untuk mengetahui penggunaan Balanced Scorecard sebagai pendekatan 
untuk perencanaan strategik yang komprehensif dan koheren, maka dalam penulisan 
skripsi ini diadakan penelitian pada perusahaan rokok PT. "X" yang ada di Sidoarjo. 

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

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa PT. "X" sudah mempunyai visi, misi dan 
strategi akan tetapi dalam visi, misi dan strategi tersebut tidak dikomunikasikan ke 
seluruh lapisan perusahaan hal ini mengakibatkan tidak adanya komitrnen dan 
seluruh karyawan terhadap implementasi rene ana laba jangka panjang perusahaan. 
Selain itu, PT. "X" hanya menggunakan ukuran keuangan dalam menilai kinerjanya. 
Kedua hal tersebut menghambat pencapaian keberhasilan yang berjangka panjang 
bagi perusahaan karena tidak ada kekomprehensifan, kekoherenan dan keseimbangan 
perencanaan yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis memberikan solusi pendekatan 
Balanced Scorecard untuk perencanaan strategik yang komprehensif dan koheren 
dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan rokok PT. "X" di Sidoarjo, 
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