
BAB 5 KESIMPULAN 

Bab terakhir dari thesis ini akan memaparkan 

kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian yang 

dilakukan dan juga merupakan jawaban dari 

persoalan penelitian. Kesimpulan akan menjadi dasar 

dari penyusunan implikasi penelitian. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasaran hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Hotel Santika Premiere Semarang telah menjalankan 

penilaian kinerja yang dikaitkan dengan manajemen 

kinerja dengan menggunakan balanced scorecard 

sehingga dapat menentukan target dan pemeliharaan 

perusahaan dengan baik. Balanced scorecard yang 

diterapkan di Hotel Santika Premiere Semarang dapat 

berjalan dengan baik juga disebabkan oleh peran dari 

PT. Grahawita Santika yang sudah memiliki standar 

baku untuk seluruh cabangnya. Dengan adanya 

standar yang sudah ditetapkan dari pusat, maka 

seluruh cabang dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

utama Hotel Santika di seluruh Indonesia. 

Hal ini dapat dilihat dari rangkaian kegiatan 

rutin tahunan yang didasarkan oleh penilaian yang 



dihasilkan oleh balanced scorecard. Dengan 

menggunakan balanced scorecard, nilai yang 

dihasilkan juga dapat memiliki manfaat yang berguna 

untuk perusahaan, manajemen, hingga karyawan. 

Balanced scorecard digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan KPI masing-masing karyawan sehingga 

dapat bekerja untuk mencapai target perusahaan. 

Menurut Hotel Santika Premiere Semarang, 

konsistensi atas penilaian yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan adalah sebuah keharusan. 

Evaluasi dan pelatihan akan menjadi sebuah 

rangkaian kegiatan untuk mencapai target yang 

sudah ditentukan oleh perusahaan. Dengan adanya 

menjalankan sistem penilaian kinerja menggunakan  

balanced scorecard , perusahaan, kalangan manajer, 

dan karyawan merasakan manfaat yang dapat 

membantu mempermudah pekerjaan mereka dan 

memberikan ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai 

strategi perusahaan. 

Dengan adanya rangkaian kegiatan manajemen 

kinerja yang didasari oleh balanced scorecard dapat 

disimpulkan juga bahwa Hotel Santika Premiere 

Semarang, telah menjalankan kegiatan ini secara 

rutin dan konsisten sehingga dapat berjalan sesuai 

dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. 



 

5.2 Implikasi Penelitian 

Implikasi Teoritis 

 Hotel Santika Premiere Semarang, memiliki 

langkah penerapan balanced scorecard yang tidak 

selengkap dengan teori Rohm (2002). Mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Phillips (2007) bahwa 

hotel dengan menggunakan balanced scorecard dapat 

mencapai tujuan strategi yang diinginkan. Penelitian 

ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Behn 

(2003) bahwa dengan menggunakan balanced 

scorecard Hotel Santika Premiere Semarang dapat 

menggabungkan kebutuhan dari pelanggan, pihak 

manajemen, dan karyawan sehingga terjadi sebuah 

manajemen kinerja yang terus berjalan dengan baik.  

Implikasi Terapan 

Berdasarkan pada hasil temuan dalam 

penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa 

balanced scorecard digunakan sebagai dasar penilaian 

untuk menentukan anggaran. Jika ternyata anggaran 

harus berubah dalam satu periode, maka perusahaan 

tidak dapat mengganti anggaran dalam periode 

tersebut dan harus menunggu dalam jangka waktu 

periode tahun depan. Oleh karena itu, sebaiknya Hotel 

Santika Premiere Semarang dapat membuat cadangan 



anggaran ataupun membuat sistem tersendiri untuk 

mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan dalam periode tersebut sehingga tidak 

mendapatkan nilai merah yang dikarenakan adanya 

hal yang tidak dapat diantisipasi. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan 

diantaranya, sulit untuk menemui dan sulit untuk 

mendapatkan informasi tentang sistem balanced 

scorecard ini. Hal ini dikarenakan berhubungan 

dengan strategi perusahaan dan pencapaian yang 

digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan 

penelitian ini dibutuhkan waktu yang cukup lama.  

Banyak dokumen dan informasi yang memang 

tidak dapat diperoleh peneliti karena bersifat rahasia 

perusahaan. Beberapa dokumen yang sudah dapat 

ditampilkan didalam penelitian ini pun sudah 

mendapat ijin dari Hotel Santika Premiere Semarang 

dan bukan untuk digunakan untuk kepentingan 

komersial. 

 



5.4 Agenda Penelitian Mendatang 

Dalam penelitian ini, balanced scorecard yang 

dikaitkan dengan rangkaian manajemen kinerja, 

dapat menilai dan memberikan evaluasi terhadap 

perusahaan hingga karyawan mereka. Penelitian 

mendatang dapat dilakukan untuk meneliti 

bagaimana balanced scorecard dapat diterapkan 

dalam sektor industri yang lain. Proses penerapan 

balanced scorecard, akan berbeda dengan 

menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing 

perusahaan.  

 

 

 

 


