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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 a. Human Resource Scorecard sebagai alat untuk mengukur kinerja memiliki 

keunggulan yaitu dimana pengukuran dan evaluasi melibatkan 4 perspektif yang 

saling berkaitan, tentu saja berorientasi pada aspek yang menjadi goal yaitu aspek 

keuangan. Ini digambarkan dengan Strategy Map. 4 perspektif yang digunakan pada 

Human Resource scorecard adalah aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek 

proses bisnis internal, aspek pelanggan dan yang terakhir adalah aspek keuangan. 

 Sasaran strategi dan indicator strategi setiap perspektif dirancang melalui 

pengolahan informasi dari hasil pengisian kuesioner dan hasil wawancara dengan 

Manajer Human Resource dan Senior Manajer Human Resource dari PT. Marimas. 

 Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat digambarkan dalam 

Strategy Map yang disesuaikan dengan Strategi yang diterapkan oleh PT. Marimas 

Putra Kencana:  
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Pada strategy map diatas dapat dilihat bahwa masing masing perspektif saling 

berpengaruh dan berkaitan satu dengan yang lain.  

  Pada perspektif pertama yaitu pembelajaran dan pengembangan 

memiliki 2 strategi utama yaitu: 

 Mengembagkan organisasi yang efektif dan efisien hal ini dapat 

digambarkan pada strategy objektif dari perspektif pembelajaran dan 

pengembangan sendiri dimana difokuskan pada pengembangan soft skill 

maupun hard skill dari karyawan, dengan adanya strategi ini maka dapat 

berpengaruh pada perspektif diatasnya yaitu proses bisnis internal, dengan 

adanya organisasi yang efektif dan efisien maka divisi Sumber daya 

manusia pada PT. Marimas Putera Kencana dapat meningkatkan quality 

relationship, meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mampu 

meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja pegawai. 

 Membangun system informasi terpadu, dengan adanya strategy ini semua 

karyawan diperkenalkan dengan hahal dasar yang berkaitan dengan 

perusahaan seperti visi dan misi serta budaya yang ada di perusahaan 

dengan adanya strategi ini, mampu meningkatkan quality relationship 

antar pegawai. 

  Pada perspektif kedua yaitu  proses bisnis internal memiliki 3 strategi 

utama yang berpengaruh pada perspetif customer,yaitu: 

 Meningkatkan quality relationship, hal ini dilakukan dengan diadakannya 

pertemuan formal dan internal secara rutin. Dengan adanya pertemuan 

rutin ini tentunya dapat meningkatkan komitmen pada karyawan. 

 Meningkatkan kesejahteraan karyawan, kesejahteraan disini dimaksudkan 

kepada diberikannya kesempatan karier dengan adanya kesempatan ini, 

tentunya komitmen karyawan, keterikatan yang sering dikenal dengan 

istilah Person Organizational Fit serta kepuasan karyawan dapat 

meningkat. 
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 Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, dengan adanya strategi 

ini maka karyawan akan merasa lebih nyaman dalam menjalankan job 

desknya maka dapat meningkatkan komitmen serta kepuasan karyawan. 

  Pada perspektif ketiga yaitu  customer memiliki 3 strategi utama yang 

berpengaruh pada perspektif keuangan,yaitu: 

 Meningkatkan komitmen karyawan, dengan adanya komitmen karyawan 

yang besar maka otomatis karyawan akan bekerja secara optimal sehingga 

produktivitasnya menjadi tinggi. Karyawan yang berkerja secara baik, 

secara tidak langsung dapat mengefisiensi biaya. Biaya disini yaitu biaya 

yang dilakukan untuk melakukan pelatihan. 

 Meningkatkan keterkatitan karyawan, dengan tingakt keterikatan 

karyawan yang tinggi, maka membuat karyawan secara suka rela bekerja 

sepenuh hati, hal ini membuat performa dari karyawan itu baik dan 

mampu meningkatkan produktivitasnya. 

 Meningkatkan kepuasan karyawan, dengan adanya karyawan yang puas 

maka membuat karyawan dapat bekerja sepenuh hati sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan. 

  Pada perspektif terakhir yaitu keuangan, memiliki 2 strategi utama 

yaitu: 

 Meningkatkan produktivitas karyawan, dengan adanya karyawan yang 

bekerja secara produktiv tentunya dapat memberi kemajuan bagi 

perusahaan. 

 Meningkatkan efisiensi biaya Sumber daya manusia. 
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b. Bobot Kepentingan  pada Perspektif, Strategi Objektif, Program Inisiatif dan Aktivitas. 

Perspektif Bobot  Strategi Objektif  Bobot Perhitungan Program Inisiatif  Bobot  Perhitungan Aktivitas Bob

ot  

Perhitunga

n  

Financial 0,21 Peningkatan 

penyerapan 

Biaya pada divisi 

SDM 

0,53 0,21 x 0,53 

= 0,1113 

 

Mengefektivkan 

Biaya pelatihan 

tenaga kerja 

0,53 0,21 x 0,53 

= 0,1113 

 

 

 

Membuat 

Training need 

analysis 

0,53 0,21 x 

0,53 = 

0,1113 

 

 

Peningkatan 

produktivitas 

kerja 

0,47 0,21 x 0,47 

= 0,0987 

Meningkatkan 

Motivasi 

karyawan 

0,47 0,21 x 0,47 

= 0,0987 

Memberlakukan 

system reward 

and punishment 

0,47 0,21 x 

0,47 = 

0,0987 

Customer 0,23 Peningkatan 

Kepuasan 

Karyawan 

0,46 0,23 x 0,46 

= 0,1058 

 

Meningkatkan 

Kecepatan 

Layanan 

0,46 0,23 x 0,46 

= 0,1058 

 

 

 

Segera 

merespon 

keluhan tenaga 

kerja 

0,46 0,23 x 

0,46 = 

0,1058 

 

 

Peningkatan 

Komitmen 

Karyawan 

0,54  

0,23 x 0,54 

= 0,1242 

Meningkatkan 

kehadiran 

karyawan 

0,54 0,23 x 0,54 

= 0,1242 

Diberikannya 

bonus jika 

kehadiran 100% 

0,54 0,23 x 

0,54 = 

0,1242 

Internal 

Business 

0,21 Peningkatan 

Quality 

Relationship 

0,33 0,21 x 0,33 

= 0,0693 

 

Mengadakan 

pertemuan 

formal 

0,16 0,21 x 0,16 

= 0,0336 

Rapat rutin 

internal divisi 

0,16 0,21 x 

0,16 = 

0,0336 

 

Rapat rutin 

antar divisi 

0,16 0,21 x 

0,16 = 

0,0336 
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Mengadakan 

pertemuan 

informal 

0,16 0,21 x0,16 

= 0,0336 

Mengadakan 

family 

gathering 

0,11 0,21 x 

0,11 = 

0,0231 

 

 

Peningkatan 

standar 

rekrutmen 

0,38 0,21 x 0,38 

= 0,0798 

 

Penerapan 

prosedur 

Rekrutmen 

0,19 0,21 x 0.19 

= 0,0399 

Rekrutmen 

dengan SOP 

yang berlaku 

0,19 0,21 x 

0,19 = 

0,0399 

 

 

     Penempatan 

jabatan 

perusahaan 

0,25 0,21 x 0,25 

= 0,052 

Membuat peta 

kebutuhan 

tenaga kerja 

0,24 0,21 x 

0,24 = 

0,0504 

 

 

  Peningkatan 

Standar K3 

0,29 0,21 x 0,29 

= 0,0609 

Meminimalisir 

kecelakaan kerja 

0,23 0,21 x  0,23 

= 0,0483 

Membentuk tim 

k3 

0,15 0,21 x 

0,15 = 

0,0315 

Learning 

& 

Growth 

0,35 Mengembangkan 

Organisasi 

Secara Efektif 

dan Efisien 

0,53 0,35 x 0,53 

= 0,1855 

 

Peningkatan Soft 

skill 

0,35 0,35 x  0,35 

= 0,1225 
Mengadakan 

seminar dan 

disuki umum 

0,30 0,35 x 

0,30 = 

0,105 

 

 

   Peningkatan 

Hard skill 

0,35 0,35 x 0,35 

= 0,1225 

Melakukan 

berbagai 

pelatihan sesuai 

kebutuhan 

individu 

0,37 0,35 x 

0,37 = 

0,1295 
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Membangun 

POFIT kepada 

karyawan 

0,47 0,35 x 0,47 

= 0,1645 

Memperkenalkan 

budaya 

perusahaan 

0,30 0,35 x 0,30 

= 0,105 

 

 

 

Pengenalan visi 

dan misi kepada 

karyawan 

0,33 0,35 x 

0,33 = 

0,1155 

Sumber: Data primer yang diolah (2019)  
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5.2 Saran 

Berikut merupakan saran dari peneliti sebagai rekomendasi perbaikan kepada PT. 

Marimas Putera Kencana: 

1. Divisi Human Resource PT Marimas Putera Kencana agar selalu berfokus 

pada strategi-strategi yang sedang diterapkan agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 

2. Divisi Human Resource  PT Marimas agar tetap dapat mempertahankan 

tingkat komitmen karyawan. 

3. Divisi Human Resource  PT. Marimas agar tetap dapat meningkatkan 

kepuasan karyawan sehingga tingkat turnover dapat menurun. 

4. Divisi Human Resource  PT. Marimas Putera Kencana agar dapat menerapkan 

lebih banyak strategi divisi SDM khususnya pada masing-masing perspektif, 

terlebih melihat bahwa divisi SDM dari PT. Marimas sendiri memiliki 

kontribusi kemajuan bagi perusahaan cukup besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


