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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukannya perhitungan mengenai pengukuran kinerja 

pada PT. X dengan menggunakan metode balance scorecard (BSC) dan 

analytical network process (ANP) dapat ditarik kesimpulan secara 

keseluruhan sebagai berikut: 

1. Pengukuran kinerja terhadap kriteria finansial dapat diketahui 

bahwa pada tiap tahunnya terjadi peningkatan dan penurunan 

performansi yang relatif kecil, hal itu bahwa semakin besar total 

penjualan yang ada tidak memberikan pengaruh terhadap 

pendapatan. 

2. Pengukuran kinerja terhadap kriteria pelanggan yang jadi 

permasalahan adalah masih tingginya product return pada 

perusahaan, hal itu dikarenakan belum dibuatnya standart 

operational procedure (SOP) dalam kegiatan proses produksi.  

3. Pengukuran kinerja pada kriteria proses bisnis internal 

didapatkan peningkatan yang sesuai target perusahaan   untuk   

kedua   sub-kriteria   yang   ada yaitu percentage lost time dan 

percentage on time delivery, sehingga kinerja dalam kriteria ini 

sudah memenuhi ekspetasi dari perusahaan.  

4. Pengukuran kinerja pada kriteria pertumbuhan dan pembelajaran 

yang harus menjadi perhatian adalah dalam hal employee 

turnover, karena sistem perusahaan yang mengikat buruhnya 

dalam sistem kontrak jangka pendek yang membuat arus buruh 

yang keluar pada tiap tahunnya sangatlah tinggi.  Untuk  kinerja
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secara keseluruhan dapat dikatan sudah cukup baik dan banyak 

mengalami perbaikan pada kriteria pertumbuhan dan 

pembelajaran ini. 

 

6.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam pemilihan sub-

kriteria lebih langsung mengarah ke industri dari perusahaan terkait, serta 

dalam menentukan hubungan keterkaitan antar sub-kriteria dapat 

menggunakan metode decision making trial and evaluation laboratory 

(DEMATEL) agar hubungan keterkaitannya lebih akurat.
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