
7.1. Simpulan 

BAB7 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Hasil perkembangan rasio keuangan PT. Aneka Jasa Bersama Sejahtera 

se1ama tahun 2000--2002 adalah sebagai berikut: 

• Persentase rasio keuangan ROE, ROL Net Profit Margin serta Asset 

Turn Over dari tahun 2000 ke tahun 2002 mengalami peningkatan 

disebabkan karena efisiensi dalam menghasilkan laba 

bersih.Peningkatan efisiensi ini terjadi karena peningkatan aktiva 

akibat dari tambahan investasi telah diimbangi oleh penggunaan 

aktiva tersebut dalamupayanya menghasilkan laba bersih dan juga 

efisiensi dari beban pokok pokok penjualan dan biaya umum dan 

administrasi. Tambahan investasi tersebut unu\tuk membeli gedung 

PT. Multi Bintang Indonesia yang sebelumnya menyewa. 

• Potensi PT. Aneka Jasa Bersama Sejahtera untuk merebut pasar 

yang lebih besar lagi masih terbuka, dibuktikan dengan adanya 

pembangunan dan perbaikan gedung-gedung baru untuk persewaan 

di tahun 2001 dan tahun 2002. 

• Produk baru yang dihasilkan dari pembangunan convention hall 

telah ikut pula mempengaruhi peningkatan laba perusahaan. 

2. Proses penyusunan dan penerapan Balanced Scorecard dalam 

pengukuran kinerja PT. Aneka Jasa Bersama Sejahtera adalah sebagai 

berikut: 
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a. PerspektifKeuangan 

Tetjadi peningk:atan ROI dan pendapatan dari tahun 2000 ke tahun 

2002 yang disebabkan karena adanya tarnbahan investasi untuk 

membeli gedung PT. Multi Bintang telah diimbangi oleh efisiensi 

penggunaan aktiva tersebut. Sedangk:an peningk:atan pendapatan 

disebabkan peningk:atan jumlah penyewa lokasi, bertahannya 

pen yew a l arna dan b ertarnbahnya p enyewaan convention hall s erta 

pendapatan iklan. 

b. PerspektifPelanggan 

o Tetjadi peningk:atan kepercayaan dari customer terhadap PT. 

Aneka Jasa Bersarna Sejahtera yang dibuktikan dengan 

meningk:atnya jumlah penyewa. 

o Kecepatan layanan yang diberikan kepada customer karena 

bangunan yang sudah tersedia. 

o Banyaknya pelanggan yang masih menyewa di tahun 2001 yaitu 

11 penyewa dari total 12 penyewa di tahun 2000. Sedangk:an 

tahun 2002 ada 17 penyewa lama dari total 25 penyewa di tahun 

2001. 

c. PerspektifProses Bisnis Internal 

o Peningk:atan kualitas proses layanan customer dengan 

mengurangi error rate yaitu k urangnya kebersihan l ingk:ungan, 

lokasi parkir dan kebersihan air. 
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o Penerapan standart procedure yang belum maksirnal untuk 

prosedur pembersihan dan perapihan area dan prosedur 

penanganan komplain. 

o Belum memaksirnalkan perwujudan pelayanan yang terintegrasi 

karena kurangnya pegawai yang mempunyai keahlian dan 

berpendidikan tinggi sehingga respond time-nya lambat. 

d. PerspektifPembelajaran dan Pertumbuhan 

o Kurangnya pelatihan karyawan PT. Aneka Jasa Bersama 

Sejahtera sehingga mempengaruhi kapabilitas personel. 

o Kepuasan karyawan PT. Aneka Jasa Bersama Sejahtera 

disebabkan karena ketjasama yang baik antar bawahan dan 

atasan sehingga turn over karyawan kecil dan selanjutnya akan 

meningkatkan komitmen karyawan. 

7.2. Saran 

Berdasarkan basil analisis yang dilaksanakan dengan segala 

keterbatasan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

I. Usulan yang dapat diberikan untuk perbaikan kinetja pada perspektif 

keuangan adalah: 

• Mengefisiensikan penggunaan modal untuk hal-hal yang memang 

diperlukan untuk investasi. 

• Meningkatkan promos1 dengan menyebutkan keunggulan

keunggulan yang dirniliki melalui brosur, iklan atau media lainnya. 
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• Menentuk:an target pasar yang jelas sehingga dapat memaksimalkan 

penyewaan ruang dan meningkatkan penyewaan convention hall .. 

2. Usulan yang dapat diberikan untuk: perbaikan kinerja pada perspektif 

pelanggan adalah: 

• Pelaksanaan dan evaluasi rutin standart procedure di lingkungan 

sehingga meningkatkan kepercayaan customer. 

• Tetap mempertahankan keljasama antara bawahan dan atasan 

sehingga cepat memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

• Tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan sehingga 

pelanggan merasa puas dan loyal pada perusahaan. 

3. Usulan yang dapat diberikan untuk: perbaikan .kinelja pada perspektif 

proses bisnis internal adalah: 

• Membangun sumur untuk: meningkatkan kebersihan air, mengatur 

lokasi parkir seefisien mungkin dan menambah personel untuk: 

peningkatan kebersihan lingkungan. 

• Memaksimalkan pelaksanaan standart procedure yang belum 

terwujud dengan bimbingan, pengawasan dan evaluasi. 

• Perlunya karyawan mengikuti training-training untuk: peningkatan 

keahlian. 

4. Usulan yang dapat diberikan untuk: perbaikan kinelja pada perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan adalah: 

• Perlunya karyawan mengikuti pelatihan dan pendidikan misalnya 

kursus, seminar dan bentuk: pelatihan lainnya. 
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• Mempertahankan kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan, 

memperhatikan dan menanggapi keluhan karyawan sehingga 

tercapai loyalitas kepada perusahaan. 
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