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1.1. Latar Belakang . 
Fungsi bank yang utama adalah sebagai financial intermediary atau 

perantara keuangan dua pihak, yaitu pihak yang rnenyimpan dana 

(funding) dan pihak yang membutuhkan dana (tending), serta memberikan 

pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya. Sernakin besar dana yang 

disalurkan kepada masyarakat semakin besar pula resiko yang dihadapi 

oleh perbankan. Untuk menghadapi ha1 tersebut diperlukan informasi yang 

akurat dan accoontibiltiynya teruji. lnformasi tersebut meliputi segala 

macam informasi yang menyangkut kegiatan keuangan bank, dimana 

contoh informasi yang biasa digunakan adalah penginterprestasian 

laporan keuangan dalam bentuk analisis laporan keuangan. lnformasi ini 

bertujuan agar bank dapat diukur kesehatan keuangannya dalam 

menghadapi persaingan yang semakin global. Sehingga apabila tidak baik 

dalam pengelolaan bank akan dapat mengakibatkan banknya dimerger 

atau bahkan ditutup. 

Rangkaian krisis ekonomi yang menimpa Indonesia puncaknya 

terjadi pada 1997-1998. Krisis ekonomi tersebut merupakan krisis 

multidemensi yang merusak kondisi ekonorni, moneter, sosial, politik. 

Sektor lndustri Perbankan menjadi terpuruk kinerjanya. Kondisi tersebut 

juga menimpa Bank BNI, dirnana secara finansial kondisi keuangan Bank 

BNI menurun drastis. Sehingga diperlukan upaya untuk mengatasinya. 

Upaya pemerintah untuk melakukan restrukturisasi perbankan tersebut 

harus dikuti oleh bank pemerintah lainnya. Dengan harapan bahwa 

program rekapitulasi tidak hanya rnenyentuh kulit luar dari restrukturisasi 

perbankan nasional. PT Bank Negara Indonesia sebagai bank rekap 

harus melakukan restrukturisasi operasionalnya sebagai upaya menekan 



operating cost sampai pada tingkat yang mampu bersaing secara global 

(international competitive). 

Meningkatnya persaingan global dalam perbankan harus disikapi 

dengan langkah yang jeli untuk menangkap peluang yang ada. Dimana 

setiap bank berlomba untuk memenangkan persaingan tersebut. Setiap 

bank memiliki fitur produk yang harnpir sama dan sangat beragam. 

Bergerak pada sektor yang relatif sama. Customer ditawarkan produk 

bank yang sama-sama menarik. Bank bersaing memberikan fasilitas yang 

relatif lebih memanjakan customer. Sehingga untuk memenangkan 

persaingan tenebut bank sebagai institusi yang bergerak dibidang jasa 

haruslah mengutamakan pelayanan. Pelayanan adalah merupakan ha1 

yang sangat dominan dalam persaingan tersebut. Pelayanan terhadap 

nasabah funding I dana maupun nasabah lending I kredit, maupun fasilitas 

jasa pelayanan perbankan lainnya seperti kiriman uang, transaksi valuta 

asing, phone plus, asuransi, garansi bank, referensi bank maupun produk 

derivatif lainnya. 

Untuk lebih meningkatkan pelayanan, upaya pembenahan , 
organisasi di unit operasional yang dilakukan bank BNI adalah dengan 

rnembentuk I melakukan penggabungan beberapa cabang menjadi satu 

cabang serta dengan dibentuknya sentral-sentral pelayanan. Untuk 

pelayanan kredit yang bersifat produktif I kepentingan usaha produktif, 

untuk didaerah utara dibentuk sentral pelayanan bisnis I kredit Jakarta 

Kota (LEE Jakarta Kota) Untuk didaerah Jakarta Timur dibentuk sentral 

pelayanan bisnis I kredit di Kramat (LBE Kramat). Untuk daerah barat 

dibentuk sentral pelayanan kredit di (LEE Menara Saidah), serta untuk 

pelayanan bisnislkredit daerah Jakarta Selatan dibentuk Layanan Kredit 

Pondok lndah (LEE Pondok Indah). Sedangkan khusus untuk pelayanan 

kredit konsumer loan dibentuk satu sentral yang melayani seluruh Jakarta 

dengan dibentuknya Layanan Kredit Personal yang menempati gedung di 

Bank BNI Gambir yang kemudian pindah ke gedung Menara Saidah (LKP 

Menara Saidah). 



Untuk beberapa cabang yang digabung rnenjadi satu cabang 

diwilayah Jakarta Selatan dalarn ha1 ini yang akan dijadikan obyek 

penelitian. Bank BNI Cabang Pasar Mayestik dan Bank BNI Cabang 

Melawai berdasarkan keputusan manajemen BNI melalui team 

lmplementasi Hub, Kios and Spoke diharuskan digabung dengan Hubnya 

di Bank BNI Pasar Mayestik. Melalui Back Office Sentralisation ini 

menyebabkan banyak terjadi perubahan, baik dari segi manajernen, 

lingkup layanan nasabah, SDM. Logistik yang ada. Dengan 

penggabungan tersebut tentunya diharapkan terjadi peningkatan kinerja 

usaha karena secara teoritis akan terjadi efisiensi dan pelayanan rnenjadi 

lebih baik lagi. 

Dalarn penggabungan ini terjadi tahapan perubahan-perubahan. 

Dan segi rnajemen, untuk kantor cabang Pasar Mayestik maupun kantor 

Cabang Melawai yang semula masing-masing rnernbutuhkan seorang 

Pernirnpin Cabang. Dengan adanya penggabungan tersebut yang semula 

rnernerlukan 2 (dua) forrnasi rnenjadi cukup diisi dengan l(satu) orang 

Pernirnpin Cabang. Untuk Pemirnpin Bidang pada HUB dibentuk forrnasi 

baru yaitu Pernimpin Bidang Penjualan. Dari sisi Layanan untuk kredit 

yang sernula dapat dilayani di masing-masing baik Cabang Pasar 

Mayestik rnaupun Cabang Melawai selanjutnya pelayanan dipindahkan 

pada sentral-sentral kredit yang telah dibentuk. Unit organisasi yang 

dibentuk baru di Cabang adalah Unit Pernasaran yang disebut unit 

Customer Sales Team (CST). Dari segi kebutuhan formasi SDM rnaka 

narnpak kebutuhan setelah penggabungan lebih ramping. Dernikian juga 

dari logistiknya rnenjadi lebih efisien. Sehingga diharapkan dengan 

adanya penggabungan tersebut pelayanan baik untuk dana funding, untuk 

kredit rnaupun jasa-jasa perbankan lainnya lebih dapat ditingkatkan. 

Untuk mengetahui perubahan tingkat kinerja baik dari perspektif 

keuangan, pelanggan, internal proses seperti surnber daya rnanusia, 

logistik diperlukan suatu kajian tersendiri. Apakah setelah adanya 

penggabungan jaringan tersebut kinerjanya menjadi lebih baik atau 

bahkan sebaliknya. Dengan analisa kinerja yang selarna ini telah 



dilakukan ditambah penelitian penulis yang mencoba menerapkan analisa 

kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard diharapkan dapat 

rnenjadi rnasukan dalarn penyusunan dan pengernbangan bisnis cabang 

ke depan sehingga dapat dilakukan lebih optimal dengan tetap rnengacu 

Bussines Plan Cabang yang setiap tahun dibuat Cabang yang merupakan 

penjabaran dari Kebijakan Urnum Direksi Bank BNI yang telah ditetapkan. 

I .2. Perurnusan Masalah 

Bank BNI Cabang Melawai dan Bank BNI Cabang Pasar Mayestik 

digabung rnenjadi BNI Kantor Cabang Utama (KCU) Pasar Mayestik 

sebagai induklHubnya pada tanggal 28 Februari 2001. Dengan adanya 

penggabungan tersebut rnernunculkan beberapa rnasalah yang solusinya 

harus dicari dengan melakukan penelitian. Adapun rnasalah tersebut 

dapat dirurnuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kinerja KCU Pasar Mayestik menurut perspektif 

keuangan setelah penggabungan ? 

2. Bagaimanakah kinerja KCU Pasar Mayestik rnenurut perspektif 

customer setelah penggabungan ? 

3. Bagaimanakah kinerja KCU Pasar Mayestik menurut perspektif 

internal bisnis proses setelah penggabungan? 

4. Bagaimanakah kinerja KCU Pasar Mayestik menurut perspektif 

perturnbuhan dan pernbelajaran setelah adanya penggabungan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk rnengetahui tingkat kinerja KCU 

Pasar Mayestik rnelalui : 

1. Analisis dari perspektif keuangan sebelum dan sesudah 

penggabungan. 

2. Analisis dari perspektif customer selaku nasabah Bank sebelum dan 

sesudah penggabungan. 



3. Analisis perubahan internal proses yang terjadi sebelurn dan 

sesudahpenggabungan. 

4. Analisis penpektif perturnbuhan dan pernbelajaran bisnis Bank BNI 

KCU Pasar Mayestik. 

5. Merurnuskan irnplikasi bisnis atas keempat hasil analisis tersebut 

diatas. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Kontribusi pernikiran untuk pengernbangan ilrnu rnajernen terutarna 

dalarn ha1 analisa kinerja usaha Cabang. 

2. Dapat dijadikan bahan rnasukan bagi rnanajernen dalarn rnenyusun 

strategi bisnis Cabang untuk rnasa akan datang. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian studi kasus dilakukan pada Bank BNI KCU Pasar Mayestik 

(setelah penggabungan Bank BNI Pasar Mayestik dengan Bank BNI 

Melawai). 

2. Data yang digunakan adalah data intern Bank BNI KCU Pasar 

Mayestik sejak tahun 1999 hingga tahun 2003 dan data dari Bank 

BNI Kantor Besar maupun data penunjang lainnya. 

3. Ruang lingkup analisisnya rnenggunakan analisis kinerja rnenurut 

balanced scorecard yang rneliputi analisis keuangan, customer, 

internal bisnis pmcces dan pertumbuhan dan pernbelajaran. 




