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PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artarnakrnur (PT. BSAM) sebagai 
salah satu perusahaan bidang asuransi urnurn yang rnelayani nasabah 
PT. Bank Rakyat Indonesia. Saat in;, diperkirakan PT. BSAM rnelayani 
sebesar 35 persen dari bisnis BRI untuk agunan kredit nasabah BRI. 
Selain itu, rnasih cukup banyak kepentingan-kepentingan penutupan 
asuransi di BRI yang dapat dilakukan oleh PT. BSAM (selain penutupan 
agunan kredit BRI). Dicabutnya ketentuan mengenai penutupan otornatis 
sebesar 30 persen kepada PT. BSAM rnenyebabkan PT. BSAM harus 
bersaing secara rnurni dengan asuradur rekanan BRI lainnya. Jika dilihat 
dari penutupan asuransi PT. BSAM, rnaka jurnlah prerni yang diterirna PT. 
BSAM dari penutupan agunan kredit BRI cenderung rneningkat selarna 
lirna tahun terakhir (tahun 2000 sarnpai dengan 2004), walaupun secara 
prosentase terlihat adanya bantuan dari ketentuan yang berlaku di BRI. 
Kornpetisi bisnis jasa asuransi yang sernakin ketat di lingkungan BRI, 
rnernbuat PT. BSAM perlu rnenyiapkan diri dan rnernperbaiki kinerja 
rnanajernen di berbagai bidang. 

Untuk rnengernbangkan kinerja perusahaan dalarn berbagai 
parameter perlu dikenali dan diidentifikasi berbagai rnasalah dalarn 
perurnusan parameter kinerja dan ukuran-ukurannya. ldentifikasi 
perrnasalahan secara jelas akan rnenghasilkan suatu rurnusan 
perrnasalahan sebagai berikut (a) Bagairnana strategi bisnis perusahaan 
dipaharni dan diterjernahkan dalarn sistern penilaian kinerja perusahaan?; 
(b) Apa saja Key Performance Indicator (KPI) dan Scorecard sebagai 
ukuran kinerja yang tepat dalarn rnendorong kinerja perusahaan 
keseluruhan? dan (c) Bagairnana rurnusan sistern penilaian kinerja yang 
efektif yang dapat rnernotivasi pencapaian tujuan stratejik perusahaan? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (a) Mengkaji sistern penilaian kinerja 
yang telah dilakukan oleh PT. BSAM untuk rnendukung strategi bisnis 
perusahaan; (b) Merurnuskan Key Performance lndicafor (KPI) dalarn 
Peta Strategi (Strategy Map) perusahaan sebagai Scorecard yang efektif 
dalarn rnendorong pencapaian kinerja perusahaan keseluruhan; dan (c) 
Merurnuskan sistern penilaian kinerja perusahaan yang efektif sebagai 
bagian dari rumusan rnanajernen stratejik perusahaan. Ruang lingkup dari 
penelitan ini rnencakup perrnasalahan aspek sistern penilaian kinerja pada 
PT. BSAM dan terbatas pada tahap pernberian alternatif pernecahan 
rnasalah. 

Metode yang digunakan dalarn penelitian ini adalah deskriptif 
dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk rnengidentifikasi 
perrnasalahan sehingga rnernperoleh garnbaran kinerja PT. BSAM. Data 
yang dikurnpulkan berupa data laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, 
data penerirnaan prerni, data klairn yang dibayarkan, survey pelanggan, 
survey kepuasan karyawan, sejarah dan perkernbangan perusahaan, 



kondisi perusahaan saat ini, kebijakan manajemen dan sistem penilaian 
kinerja perusahaan saat ini, serta struktur organisasi. Penelitian ini 
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
dengan cara observasi, wawancara dengan bagian-bagian fungsi 
rnanajerial dan operasi serta kuesioner kepada pihak internal PT. BSAM. 
Pengarnbilan sampel menggunakan teknik purposive stratified sampling 
rnelalui pendekatan langsung kepada pihak internal perusahaan atas 
dasar sukarela. Pengumpulan data sekunder diperoleh rnelalui studi 
kepustakaan dan studi geladikarya di PT. BSAM sebelurnnya. Analisis 
data internal perusahaan diolah dengan tahapan (1) Menerjemahkan Visi, 
Misi dan Bisnis Strategi Perusahaan: Perurnusan Peta Strategi dan (2) 
Menerjemahkan Analisis Kornpetensi: ldentifikasi Parameter Pengukuran 
Kinerja. Analisis kuantitatif dilakukan dengan merumuskan data internal 
dan eksternal perusahaan, faktor-faktor penting pada aspek pengukuran 
kinerja yang mengacu pada kornpetensi inti dari perusahaan. Pengolahan 
data ini dilakukan dengan teknik Paired Comparison (Kinnear dan Taylor, 
1991) menjadi rumusan sistem penilaian kinerja rnenggunakan Balance 
Scorecard. Pembobotan dilakukan oleh pihak top rnanajemen atau 
masyarakat yang dianggap sebagai pakar dengan mernberikan persepsi 
masing-masing terhadap seluruh aspek penilaian rnelalui kuisioner. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sistem penilaian 
kinerja yang dilakukan pada saat ini pada PT. BSAM masih berdasarkan 
analisis hanya kinerja keuangan tanpa melihat atau rnemperhatikan 
aspek-aspek lain yang rnendukung terhadap kinerja perusahaan secara 
keseluruhan. Hasil Focus Group Discussion -dalam penentuan Key 
Performance Indicator (KPI) terhadap PT. BSAM sehingga diperoleh KPI 
untuk masing-masing perspektif Berdasarkan hasil Focus Group 
Discussion dalam penentuan Key Performance Indicator (KPI) terahdap 
PT.BSAM, maka diperoleh KPI untuk masing-masing persfektif yaitu KPI 
untuk perspektif Keuangan adalah RBC, Likuiditas, Kemampuan Deposito 
Wajib Membayar Tagihannya, Kemampuan Menanggung Resiko, 
Pertumbuhan Pendapatan, Kemampuan Modal Atas Resiko Premi, 
Kemampuan Menutup Kewajiban dan Laba (rugi) Sebelum Pajaklrata-rata 
modal sendiri. Adapun KPI untuk perspektif pelanggan hdalah Kepuasan 
Pelanggan, Jumlah KeluhanlComplaint, Jumlah Pelanggan Baru dan 
Jumlah Pelanggan Yang Hilang. KPI yang terbentuk berdasasrkan hasil 
FGD untuk perspektif bisnis internal adalah Kecepatan Pelayanan Klaim, 
Kecepatan dalam Penutupan Asuransi (Akseptasi), Efisiensi Biaya, 
Besarnya Kapasitas Asuransi dan Akses dan Jaringan yang luas, 
sedangkan KPI yang terbentuk untuk perspektif pertumbuhan dan 
wembelaiaran adalah Kewuasan Karvawan. Performance Awwraisal. . . 
~om~e tens i ,  Motiasi dan ~o~a l i t as .  

Adapun KPI untuk perspektif pelanggan adalah Kepuasan 
Pelanggan, Jumlah KeluhanlComplaint, Jumlah Pelanggan Baru dan 
Jumlah Pelanggan ~ a n g  Hilang. KPI yang terbentuk berdasasrkan hasil 
FGD untuk perspektif bisnis internal adalah Kecepatan Pelayanan Klaim, 
Kecepatan dalam Penutupan Asuransi (Akseptasi), Efisiensi Biaya, 
Besarnya Kapasitas Asuransi dan Akses dan Jaringan yang luas, 



sedangkan KPI yang terbentuk untuk perspektif perturnbuhan dan 
pernbelajaran adalah Kepuasan Karyawan, Performance Appraisal, 
,<ompetensi, Motiasi dan Loyalitas. Adapun sistem penilaian kinerja 
perusahaan yang efektif sebagai bagian dari rurnusan rnanajarnen 
stratejik perusahaan dalarn rangka rneningkatkan daya saing dengan 
perusahaan lainnya dengan menggunakan Balance Scorecard yang 
menilai kinerja perusahaan tidak hanya dari sisi keuangan saja akan tetapi 
dari sisi lainnya yaitu dari sisi pelanggan, proses bisnis internal dan sisi 
pertumbuhan dan pernbelajaran. 
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