
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan bisnis yang sernakin tinggi rnenuntut perusahaan untuk 

terus rneningkatkan kinerja berbagai elernen di dalarn organisasi. Pada 

urnurnnya keberhasilan perusahaan diukur rnelalui ukuran kinerja 

keuangan. Narnun kernudian disadari bahwa keberhasilan yang dapat 

dilihat dari kinerja keuangan belurn bisa rnernberikan garnbaran utuh 

rnengenai kernarnpuan perusahaan dalarn bersaing dan terus 

rnenghasilkan profit baik dalarn jangka pendek rnaupun jangka panjang. 

Hal ini disebabkan karena keberhasilan kinerja keuangan rnerupakan hasil 

dari kinerja berbagai elernen lain dalarn perusahaan yang seringkali lebih 

sulit diukur atau intangible. 

Kaplan dan Norton (1992) kernudian rnengernbangkan konsep 

balance scorecard, yaitu suatu rnetode yang rnencoba rnengukur kinerja 

suatu perusahaan dari berbagai perspektif, tidak hanya dari perspektif 

keuangan, namun juga dari perspektif lain yang selanjutnya diterjernahkan 

kedalarnsuatu action plan yang terukur. Apabila telah dirurnuskan ukuran 

ukuran dari kinerja suatu perusahaan yang telah berirnbang (balance) 

perusahaan dapat berkembang secara konsisten dalarn jangka panjang 

akibat dari kinerja yang bersifat pendorong (real driver) dan bukan kinerja 

keuangan saja. 

PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artarnakrnur (PT. BSAM) 

rnerupakan salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang asuransi 



urnurn. PT. BSAM khusus rnelayani nasabah yang juga rnerupakan 

nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia, dirnana persaingan pelayanan jasa 

asuransi kerugian di BRI sangat ketat. Sarnpai dengan tahun 2004, 

diperkirakan PT. BSAM baru melayani sebesar 35 persen dari bisnis BRI 

untuk penutupan asuransi barang agunan kredit BRI. Padahal sarnpai 

dengan tahun 2004 rnasih berlaku ketentuan di BRI, bahwa penutupan 

barang agunan kredit BRI wajib rnengikutsertakan PT. BSAM dengan 

share minimal 30 % dari nilai pertanggungan. Disarnping itu, dalarn 

penerirnaan prerni dari penutupan barang agunan kredit BRI rnasih 

rnerupakan bagian terbesar dari penerirnaan prerni secara keseluruhan. 

BRI. Dicabutnya ketentuan rnengenai wajib rnengikutsertakan PT. BSAM 

dalarn setiap penutupan agunan kredit BRI, rnernbawa konsekuensi bagi 

PT. BSAM untuk bersaing secara rnurni dengan asuradur rekanan BRI 

lainnya. 

Selarna ini, perusahaan rnengukur kinerja perusahaannya hanya 

dari sisi keuangan tanpa rnernpertirnbangkan aspek lain. Jika dilihat dari 

penerimaan prerni dari penutupan barang agunan kredit BRI , jurnlah 

prerni yang diterirna PT. BSAM cenderung rneningkat selama lima tahun 

terakhir. Meskipun dernikian, PT. BSAM harus terus rneningkatkan 

kinerjanya oleh karena persaingan penyedia jasa asuransi yang semakin 

tinggi di lingkungan BRI. Tabel 1 menampilkan perkembangan jurnlah 

penerirnaan prerni diniiliki oleh PT. BSAM selarna lima tahun terakhir. 



Tabel 1. Jumlah Penerimaan Premi PT. BSAM dari BRI, Tahun 
2000 sampai dengan 2004 

(Rp. Juta) 

Kompetisi bisnis jasa asuransi yang semakin ketat di lingkungan 

BRI, membuat PT. BSAM perlu menyiapkan diri dan memperbaiki kinerja 

manajemen di berbagai bidang. Oleh karena itu, perusahaan merasa 

perlu mengukur kinerjanya, dengan tidak hanya mempertimbangkan 

kinerja keuangan, guna menghadapi persaingan bisnisnya. 

Tahun 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

1.2. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya, untuk mengembangkan kinerja perusahaan dalam berbagai 

parameter perlu dikenali dan diidentifikasi berbagai masalah dalam 

perumusan parameter kinerja dan ukuran-ukurannya. ldentifikasi 

permasalahan secara jelas akan menghasilkan suatu rumusan ukuran- 

ukuran kinerja yang tepat untuk diimplementasikan oleh PT. BSAM. 

a. Bagaimana strategi bisnis perusahaan dipahami dan diterjemahkan 

dalam sistem penilaian kinerja perusahaan? 

b. Apa saja Key Performance Indicator (KPI) dan Scorecard sebagai 

ukuran kinerja yang tepat dalam mendorong kinerja perusahaan 

keseluruhan? 

Jumlah Premi 
Yang Diterima 

( R ~ .  Juta) 
4.902 
9.465 
12.219 
13.956 
17.143 

Total Premi Barang 
Agunan BRI - 

(Rp. Juta) 
28.970 
37.592 
40.316 
45.325 
48.761 

Share yang 
Didapat PT. 
BSAM (%) 

16,92 
25,18 
30,31 
30,79 
35,16 



c. Bagaimana rumusan sistem penilaian kinerja yang efektif yang dapat 

memotivasi pencapaian tujuan stratejik perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirurnuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengkaji sistem penilaian kinerja yang telah dilakukan oleh PT. BSAM 

untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. 

b. Merumuskan Key Performance lndicafor (KPI) dalam Peta Strategi 

(Strategy Map) perusahaan sebagai Scorecard yang efektif dalam 

mendorong pencapaian kinerja perusahaan keseluruhan 

c. Merumuskan sistem penilaian kinerja perusahaan yang efektif sebagai 

bagian dari rumusan manajemen stratejik perusahaan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rnasukan kepada 

perusahaan berupa rumusan parameter kinerja yang diperlukan dalarn 

mendukung strategi bisnis perusahaan. Rumusan parameter ini juga 

diharapkan dapat diimplementasikan dalarn suatu sistem informasi 

pengukuran kinerja yang memonitor pengelolaan rnanajemen perusahaan 

dalam parameter-parameter yang terukur sehingga mudah dianalisis dan 

dievaluasi kontribusinya dalam mendukung strategi bisnis perusahaan 

secara keseluruhan. 



1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitan ini mencakup: 

a. Permasalahan aspek sistem penilaian kinerja pada PT. BSAM 

b. Penelitian ini terbatas pada tahap pemberian alternatif pemecahan 

masalah. lmplementasi dan evaluasi dari sistem penilaian kinerja 

sepenuhnya merupakan kewenangan pihak rnanajemen 

perusahaan. 




