
I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Bank Indonesia melalui Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat 

memberikan pedoman kebijakan industri BPR agar jelas dan terarah yang disebut 

Cetak Biru atau Blue Print BPR. Arah penataan industri BPR tampaknya akan 

semakin jelas dengan pedoman tersebut. Ada banyak hal yang dapat disesuaikan 

oleh pelaku BPR dan regulator melalui pedoman ini. BPR sendiri merupakan 

komponen kunci dalam memajukan usaha mikro dan kecil Usaha Mikro Kecil 

seperti sekarang (http://www.scribd.com/2007). 

Peran BPR sebagai lembaga intermediasi masyarakat  mikro dan kecil 

diharapkan semakin meningkat kepada sektor – sektor yang produktif. Untuk itu 

BPR perlu didukung dengan kemampuan teknis mengenai sektor yang dibiayai, 

permodalan yang kuat, serta kemampuan menghimpun sumber pendanaan baik 

dari masyarakat maupun melalui kerjasama dengan lembaga keuangan lain. 

Namun dalam kenyataanya sebagian besar pengusaha mikro dan kecil serta 

masyarakat pedesaan belum mendapatkan pelayanan jasa keuangan perbankan 

baik dari aspek pembiayaan maupun penyimpanan dana, sehingga tuntutan 

terhadap peran BPR menjadi semakin besar (Bank Indonesia, 2006). 

Perkembangan usaha yang terus menunjukan kinerja yang positif didorong 

oleh faktor kebijakan pemerintah yang memberikan peluang pendirian BPR, 

kebijakan perbankan yang memperbesar ruang gerak BPR dan besarnya 

kebutuhan masyarakat terutama di pingiran kota dan pedesaan terhadap jasa 

pelayanan perbankan. Sejalan dengan strategi pemerintah tersebut, BPR sebagai 
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salah satu bank yang selama ini telah memberikan pelayanan perbankan terutama 

kepada UMK sangat diharapkan untuk dapat lebih berperan dan meningkatkan 

kontribusinya dalam pengembangan UMK, khususnya didaerah pedesaan dan 

pinggiran kota yang selama ini belum disentuh oleh bank–bank daerah ataupun 

bank–bank swasta (Bank Indonesia,2006). 

Secara umum dua tahun terakhir perkembangan indikator BPR di wilayah 

Jawa Tengah meningkat. Dari sisi aset yang dimiliki, dana pihak ketiga, dan 

kredit yang disalurkan menunjukan peningkatan. Selain itu dalam sisi kinerja juga 

menunjukkan peningkatan dengan menurunnya Net performance loan meskipun 

belum mencapai ketentuan NPL yang ditetapkan  BI sebesar 5%. Tabal 1 dibawah 

ini menunjukkan perkembangan indikator BPR di tingkat Jawa Tengah. 

Tabel 1. Perkembangan Indikator BPR Jawa Tengah 

 
Sumber : Bank Indonesia (2009) 

Sedangkan untuk di karesidenan surakarta, wilayah Karanganyar 

menunjukkan nilai yang paling besar dari pada wilayah lainnya dengan 

ditunjukkannya pada komposisi asset, dana pihak ketiga, dan  penyaluran kredit 

BPR di eks Karesidenan Surakarta. 
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Gambar 1. Komposisi Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Penyaluran Kredit BPR Eks 

Karesidenan Surakarta (BI;2009) 
 

Pada gambar diagram diatas posisi tersebut menunjukan bahwa peran BPR 

di wilayah Kabupaten Karanganyar direspon baik oleh masyarakat yang memang 

membutuhkan kebutuhan bisnis maupun konsumtif`. Namun dalam 

memanfaatkan peluang tersebut harus disertai dengan tata kelola manajemen yang 

sehat. Seperti dalam penyaluran kredit yang besar berarti juga dapat menjadi 

resiko terhadap kelancaran pembayaran atau dalam perbankan disebut Non 

Performance Loan (NPL) yang kemungkinan penyebab dari kesalahan 

sumberdaya dalam menganalisa pemberian kredit kepada konsumennya. 

Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) 

Tasikmadu yang berlokasi kabupaten Karanganyar merupakan sebuah BPR yang 

sebelumnya adalah beberapa BPR kecamatan, yang akhirnya dimerger atau 

digabung. Latar belakang merger tersebut adalah Peraturan BI No. 6/22/PBI/2004 
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mengenai PD Bank Pasar. Selain itu dengan adanya merger antar perbankan, 

maka permodalan akan menjadi lebih kuat, sehat, mampu menghadapi 

perkembangan kondisi, serta mampu menangkap peluang bisnis yang ada. 

Diharapkan dengan merger tersebut, BPR BKK dapat menjadi lembaga 

keuangan yang profesional, mampu melaksanakan proses bisnis yang kompetitif 

dan efisien, serta mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Dengan 

dimergernya PD. BPR BKK Karanganyar, diharapkan dalam melayani nasabah 

perbankan bisa lebih optimal. Di mana sesuai dengan tujuan dasar PD. BPR  BKK 

itu dibentuk yaitu mudah, murah dan mengarah. 

Dalam menghadapi persaingan antar bank sekarang, tidak cukup hanya 

berorientasi pada profittabilitas, sebab dalam mencapai profit aset-aset yang 

dikelola digerakkan oleh sumberdaya yang ada. Jadi kita juga harus memandang 

aspek yang lainnya yang menjadi faktor tercapainya profit. Selama ini PD. BPR 

BKK Tasikmadu dalam laporan kinerjanya masih menggunakan pengukuran 

secara finansial dalam mengukur keberhasilan seperti halnya dalam laporan 

keuangan pada umumnya dan rasio kesehatan bank. Aspek keuangan bukan 

dianggap suatu kelemahan didalam pengukuran kinerja, namun supaya didalam 

pengukuran kinerja lebih memperlihatkan kinerja keseluruhan organisasi maka 

perlu melengkapinya dengan memperhatikan aspek pelanggan, aspek proses 

bisnis internal, aspek perumbuhan dan pembelajaran. Dengan demikian kinerja 

keuangan dapat bekerja secara berkesinambungan dengan didukung ketiga apek 

tersebut. 

Penilaian secara finansial hanya mengukur aktiva berwujud sebagai asset 

yang harus dipelihara. Niven (2005) menyatakan bahwa aktiva berwujud telah 
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dihitung secara kaku dalam laporan keuangan perusahaan. Namun, aktiva tidak 

berwujud sulit untuk diberi nilai. Aktiva berwujud sendiri mudah untuk ditiru 

misalnya, perusahaan membeli mesin baru yang meningkatkan produktivitas, 

tetapi itu tidak akan lama pesaing membeli barang dari pemasok yang sama. 

Sebaliknya, aktiva tidak berwujud milik perusahaan tidak dapat ditiru misalnya 

hubungan dengan konsumen yang telah dibangun melalui kepercayaan saling 

menguntungkan selama bertahun – tahun adalah suatu yang membuat pesaing iri 

namun sangat sulit dilaksanakan. 

Kaplan dan Norton (1996) menyatakan Balanced scorecard (BSC) 

merupakan salah satu alat pengukuran kinerja yang memberikan suatu kerangka 

pengukuran kinerja yang memiliki kelebihan yaitu mengkaji kinerja dari empat 

prespektif yang terdir dari prespektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, 

dan pembelajaran dan pertumbuhan. 

BSC tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur kinerja, tapi telah 

berkembang menjadi alat untuk merumuskan sistem strategi manajemen. Dengan 

demikian perusahaan mencoba menggunakan pengukuran BSC sebagai suatu 

sistem pengukuran kinerja manajemen. Metode tersebut diturunkan dari visi dan 

misi strategi serta dapat merefleksikan aspek-aspek terpenting dalam suatu bisnis 

serta menghasilkan sasaran strategik dan inisiatif strategik yang komprehensif 

yaitu yang dihasilkan dari aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek proses bisnis 

internal, aspek pertumbuhan dan pembelajaran sehingga rencana strategik yang 

dihasilkan dapat digunakan untuk menghadapi lingkungan bisnis yang komplek. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana menjabarkan visi, misi, dan tujuan PD. BPR BKK Tasikmadu 

ke dalam  kempat prespektif balanced scorecard (BSC)? 

2. Apa yang menjadi sasaran strategik dan bagaimana stratgy map PD BPR 

BKK Tasikmadu ? 

3. Faktor–faktor apa saja yang menjadi key performance indicator (KPI),  

target dan inisiatif strategik PD. BPR BKK Tasikmadu ? 

4. Bagaimana menentukan pengukuran hasil kinerja dari KPI PD. BPR BKK 

Tasikmadu. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Penjabaran visi, misi, dan tujuan PD. BPR BKK Tasikmadu kedalam 

keempat prespektif balanced scorecard. 

2. Menentukan sasaran strategik dan bagaimana strategy map PD. BPR BKK 

Tasikmadu. 

3. Menentukan key performance indicator (KPI), target dan inisiatif strategik 

PD. BPR BKK Tasikmadu. 

4. Simulasi pengukuran kinerja PD. BPR BKK Tasikmadu. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Peneliti, sebagai sarana mengaplikasikan teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan dan memperoleh pengetahuan ilmiah dan pengalaman praktis 

tentang perancangan Balanced Scorecard sebagai sistem pengukuran 

kinerja di suatu perusahaan. 

2. Memberikan masukan kepada PD. BPR BKK Tasikmadu berupa rumusan 

indikator – indikator kinerja yang diperlukan dalam mencapai misi, visi 

dan tujuan perusahaan dan memberi arahan kepada manajemen dan 

anggota perusahaan dalam menerjemahkan komponen strategik 

perusahaan kedalam tindakan–tindakan yang terukur serta terencana. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

Melakukan perancangan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced 

Scorecard. Rancangan dibuat mulai dari penentuan sasaran strategik, kemudian 

selanjutnya penyusunan strategy map dari sasaran-saran strategik dan  

pengukuran kinerja dengan penentuan Key Performance Indikator (KPI) 

perusahaan ke dalam empat perspektif Balanced Scorecard yaitu keuangan, 

pelanggan, bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Menentukan 

inisiatif strategik, target, menyusun kamus data ukuran kinerja, dan melakukan 

pengukuran dengan menggunakan simulasi. 
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