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1    PENDAHULUAN 
 
 
 

Latar Belakang 
 
 

Kinerja organisasi publik pada era sekarang ini menjadi sorotan banyak 
pihak. Pelayanan publik yang prima menjadi tuntutan mutlak bagi organisasi 
pubik dimana yang termasuk didalamnya adalah instansi pemerintah, baik 
pemerintah pusat, daerah maupun lokal karena organisasi publik didirikan dengan 
tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan 
organisasi publik diukur keberhasilannya melalui efektivitas dan efisiensi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu organisasi publik harus 
menetapkan indikator-indikator dan target pengukuran kinerja yang berorientasi 
kepada masyarakat. Pengukuran kinerja pada organisasi publik dapat 
meningkatkan pertanggungjawaban dan memperbaiki proses pengambilan 
keputusan (Ittner and Larcker, 1998). 

Untuk menghadapi tuntutan good coorporate governance dan reformasi 
pengelolaan sektor public yang ditandai dengan munculnya era new public 
management, pemerintah telah menetapkan penggunaan pendekatan 
penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan 
anggaran. Penganggaran berbasis kinerja atau performance budgeting merupakan 
suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang berorientasi pada kinerja atau 
prestasi kerja yang ingin dicapai. Menurut Yayat (2010), metode yang digunakan 
pada penilaian kinerja balanced scorecard pelaksanaannya menggunakan 
anggaran berbasis kinerja dimana dapat dikatakan merupakan hal baru karena 
pusat perhatian diarahkan pada upaya pencapaian hasil. Menurut Chu, et al. 
(2009), Balanced scorecard merupakan mekanisme untuk membuat organisasi 
termasuk instansi pemerintah berfokus pada strategi, karena penerapannya 
memungkinkan semua unit dalam organisasi memberikan kontribusi secara 
terukur pada pelaksanaan strategi organisasi untuk mencapai visi, misi dan 
tujuannya. 

Industri Perbankan di Indonesia mengalami pasang surut yang cukup 
tajam sejak era pasca paket Oktober 1989 dengan dibukanya kemudahan ijin 
pendirian Bank di Indonesia. Saat itu jumlah Bank bertambah pesat menjadi 149 
Bank Umum Nasional. Krisis keuangan asia tahun 1997-1998 dan krisis moneter 
Amerika Serikat dan Eropa tahun 2007-2008 berdampak pada masuknya pemodal 
asing ke beberapa Bank Swasta Nasional dan berkurangnya jumlah Bank di 
Indonesia sehingga saat ini menjadi berjumlah 121 Bank yang terdiri dari Bank 
Persero, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Asing dan Bank Campuran dan 
Bank Pembangunan Daerah menurut data statistik Bank Indonesia posisi April 
2010.  

Pada tahun ini terjadi banyak penutupan BPR diberbagai daerah hal ini yang 
membuat peneliti ingin melihat bagaimana kinerja karyawan BPR khususnya 
wilayah Bogor, yaitu pada PD. BPR Bank Pasar Bogor. Berikut nama-nama bank 
perkreditan rakyat dalam proses likuidasi: 
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Tabel 1 Daftar BPR dalam proses likuidasi dan dicabut ijin usaha 
No Nama Bank Dalam Likuidasi Wilayah Tanggal CIU Posisi 
1 
 
2 

PT BPR Kujang Artha Sembada 
 
PT BPR Mitra Danagung 

Jawa Barat, Bogor 
 
Padang – Sumatera 
Barat  

14-Nov 2013 
 
24-Sep-2013  

Proses 
Likuidasi 
Proses 
Likuidasi  

3 PT BPR Kapital Metropolitan DKI Jakarta  29-Apr-2013  Proses 
Likuidasi  

4 PT BPR Berok Gunung Pangilun Padang, Sumatera 
Barat  

05-Apr-2013  Proses 
Likuidasi  

5 PT BPR Sukowati Jaya Sragen, Jawa 
Tengah  

23-Jan-2013  Proses 
Likuidasi  

6 BPR LPN Mudik Air Sawah Lunto, 
Sumatera Barat  

01-Jun-2012  Proses 
Likuidasi  

7 PT. BPR Artha Nagari Madani Padang, Sumatra 
Barat 

15-Dec-2011 Proses 
Likuidasi  

8 PT. BPR Sadayana Artha Majalaya, Jawa 
Barat  

07-Sep-2011  Proses 
Likuidasi  

9 PT. BPR Dharma Bhakti Smadang Padang, Sumatra 
barat  

18-Jul-2011  Proses 
Likuidasi  

10 PT. BPR Naratama Bersada Bekasi, Jabodetabek  26-Apr-2011  Proses 
Likuidasi  

11 PT. BPR Salimpaung Sepakat Tanah Datar, 
Sumatra Barat  

20-Apr-2011  Proses 
Likuidasi  

12 PD. BPR LPK Pabuaran  Subang, Jawa Barat  07-Feb-2011  Proses 
Likuidasi  

13 PT. BPR Musajaya Arthadana Lampung, Lampung  23-Mar-2010  Proses 
Likuidasi  

14 PT. Bank IFI Jakarta, Jabodetabek  17-Apr-2009  Proses 
Likuidasi 

     Sumber : LPS 2013 
Berdasarkan Tabel terdapat lima buah bank yang dilikuidasi oleh 

pemerintah di tahun 2013 disebabkan oleh kesalahan dalam penggunaan 
anggaran. Indikator likuidasi menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan yang 
tidak baik, sehingga mengakibatkan loss profit atau perusahaan merugi. 
Sedangkan PD. BPR Pasar Bogor memiliki efisiensi yang cukup baik, bahkan 
terbaik kedua dari tujuh bank se kota Bogor bersaing dengan bank swasta. Dapat 
dilihat pada Tabel 2 : 
Tabel 2 Daftar Bank BPR konvensional di Kota Bogor 

No  Nama BPR Konvensional  Wilayah Efisiensi Biaya (%) Keterangan  

1  PD. BPR Bank Pasar Bogor Bogor 0.65 Per Juni 2013  

2  PT. BPR Sumber Ekonomi Bogor 0.60 Per Juni 2013  

3  PT. BPR Mitra Daya Mandiri Bogor 0.69 Per Juni 2013  

4  PT. BPR Duta Pakuan Mandiri Bogor 0.79 Per Juni 2013  

5  PT. BPR Rama Ganda Bogor 0.85 Per Juni 2013  

6  PT. BPR Kujang Artha Sembada 
(DL) 

Bogor 8.02 Per Juni 2013  

7  PT. BPR Supra Wahana Arta Bogor 0.82 Per Juni 2013  
 

Sumber : http://www.bi.go.id (2013) 
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Paparan di atas yang mendorong minat penulis untuk mengetahui lebih dalam 
bagaimanakah kinerja PD. BPR Pasar Bogor apabila dilihat dari segi metode 
Balanced scorecard. Bagaimana kinerja perusahaan jika dilihat dari perspektif 
keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif 
pertumbuhan dan pengembangan, dan dengan harapan sekaligus memberikan 
masukan kepada instansi jika kinerja tersebut masih bisa dikembangkan lagi. 

Peristiwa krisis keuangan dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan 
ekonomi Otoritas Moneter dalam hal ini Bank Indonesia semakin memperketat 
peraturan-peraturan usaha perbankan. Pengaruhnya kepada industri perbankan 
adalah bahwa produk dan jasa yang ditawarkan antara satu bank tidak berbeda 
dengan bank lainnya. Dengan demikian untuk memenangkan persaingan yang 
sedemikian ketat, semua Bank harus mempertajam kemampuannya dalam 
memberikan pelayanan di ujung tombak terdepan yaitu pelayanan kepada nasabah 
di cabang-cabang.  

Salah  satu  organisasi yang  bergerak  di  bidang  jasa  adalah  bank. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank adalah badan 
usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan 
menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit/bentuk-bentuk  
lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.   Berdasarkan  
jenisnya, bank  terdiri  dari  dua,  yaitu  bank  umum  dan  Bank  Perkreditan  
Rakyat.  Bank umum  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha secara  
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu  lintas  pembayaran.  Sedangkan  Bank  Perkreditan  
Rakyat  adalah  bank  yang melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  
dan  atau  berdasarkan  prinsip syariah  yang  dalam  kegiatannya  tidak  
memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran. Bentuk  hukum  bank  umum  
dan  BPR  dapat  berupa  Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi 
(dalam www.ekonomisyariah.com). Tujuan  dari  BPR  antara  lain  menunjang  
pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  
pertumbuhan   ekonomi  dan  stabilitas nasional  kearah  peningkatan  
kesejahteraan  rakyat  banyak. Bank  Perkreditan Rakyat (BPR) juga dapat 
diartikan sebagai salah satu jenis bank  yang  dikenal melayani  golongan  
pengusaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Dengan  lokasi  yang pada  umumnya  
dekat  dengan  tempat  masyarakat  yang  membutuhkan.  Fungsi BPR tidak hanya 
sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan  menengah,  
tetapi  juga  menerima  simpanan  dari  masyarakat.  Dalam penyaluran  kredit  
kepada  masyarakat  menggunakan  prinsip  3T,  yaitu  Tepat Waktu, Tepat 
Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan 
lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah. 

PD.BPR Pasar Bogor yang merupakan manifestasi dari dana permodalan 
pada tahun 1964. Pada tanggal 4 April 1964 berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Praja Bogor No 580/2/64 di realisasikan dengan nama Perusahaan Daerah Bank 
Pasar.Pada tanggal 3 Juli 1975 Bank Pasar mendapat izin usaha dari Departemen 
Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. S.ket  529/DJM/III.3/7/1975. Pada 
tahun 1980 status Bank Pasar Kotamadya DT.II Bogor diubah menjadi Unit 
Pelaksana Daerah (UPD) berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala 
Daerah Tk II Bogor No.38/PS.012/1980. Status Bank Pasar diubah kembali dari 
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Unit Pelaksana Daerah (UPD) menjadi Perusahaan Daerah pada tahun 1985 
dengan Peraturan Daerah Kotamadya DT. II Bogor No. 12 Tahun 1985 dan telah 
mendapat pengesahan dari Gubernur KDH Tk I Jawa Barat dengan surat 
keputusan No 188.342/Kep.1567.Huk/87 serta telah diundangkan dalam lembaran 
Daerah Kotamadya DT II Bogor No. 4 Tahun  1987, seri D pada tanggal 7 
September 1987. Pada tahun 1995 status Bank Pasar Kotamadya DT.II Bogor 
diubah menjadi PD.BPR Bank Pasar Kotamadya DT. II Bogor dengan Peraturan 
Daerah Kotamadya DT.II Bogor No. 5 Tahun 1995 dan telah mendapat 
pengesahan dari Gubernur KDH Tk.II Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan 
No 188.342/SK.1312.Huk/96, pada tanggal 29 Agustus 1996 serta telah 
diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya DT.II Bogor No. 7 seri D 
tanggal 5 September 1996. Pada tahun 1997 terjadi perubahan nama Bank Pasar 
dari Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT.II Bogor menjadi Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya DT.II Bogor. Dan 
mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan RI berdasarkan Surat 
Keputusan No. Kep.673/KM.17/1997 pada tanggal 1997. Menurut UU No. 22 
Tahun 1999 terjadi perubahan PD.BPR Bank Pasar Kotamadya DT.II Bogor 
menjadi PD. BPR Bank Pasar Kota Bogor. 

Pendekatan balanced scorecard merupakan alternatif pengukuran kinerja 
yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1996 yang merupakan 
sistem pengukuran kinerja perusahaan yang lebih komprehensif, yaitu pengukuran 
terhadap aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Pendekatan dalam balanced 
scorecard ini adalah dengan menterjemahkan misi dan strategi perusahaan ke 
dalam pengukuran yang dilihat dari empat perspektif yaitu financial (keuangan), 
customer (pelanggan), internal business process (proses bisnis internal), dan 
learning and growth (pembelajaran dan pertumbuhan). 
 Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan 
pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan, dalam rangka mewujudkan misi dan visi perusahaan. Oleh karena itu 
seluruh aktivitas setiap bagian harus dapat diukur dan penekanannya tidak hanya 
kepada input tetapi juga output, proses, manfaat dan dampak programnya. 
 Pengukuran kinerja operasi dan administrasi perbankan harus terperinci 
dengan jelas sampai kepada pengukuran kinerja per fungsi karena setiap fungsi 
memiliki sasaran kinerja yang jelas. Pengukuran terhadap hasil kinerja yang 
berhasil dicapai per fungsi di perusahaan belum sempurna jika hanya 
mempergunakan metode saat ini, pengukuran kinerja perusahaan yang ideal 
adalah pengukuran kinerja yang dapat memberikan gambaran secara jelas dan 
detail mengenai : (1) mengapa sasaran kinerja pabrik tidak sesuai harapan atau 
tidak tercapai, (2) fungsi mana yang belum tercapai, dimana kelemahannya dan 
apa penyebab utama kelemahan tersebut harus mudah ditelusur dan dijabarkan 
dengan jelas, (3) rencana apa yang harus dibuat untuk menanggulangi kelemahan, 
berapa lama penyelesaiannya dan siapa yang bertanggung jawab, (4) sasaran yang 
telah dicapai oleh masing-masing fungsi untuk memacu fungsi yang lain. 

Pelayanan nasabah bagi masyarakat yang bermukim di kota-kota besar 
dengan psychography berpendidikan tinggi dan melek teknologi informasi, faktor 
yang dianggap paling berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk memilih 
Bank adalah terutama dari kelengkapan fasilitas pelayanan Bank secara elektronik 
seperti jumlah ATM(Automated Teller Machine), SMS Banking, Internet 



5 

 

 

 

Banking, Telephone Banking. Namun bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, 
pelayanan nasabah yang paling berpengaruh dalam keputusan memilih bank 
adalah pelayanan nasabah melalui cabang oleh teller, customer service, pimpinan 
cabang bahkan dari penampilan dan ketrampilan satuan pengaman (Survey Market 
Research Indonesia untuk Service Excellence Bank). 

Lingkungan organisasi yang baik menuntut PD. BPR Pasar Bogor harus 
dikelola secara profesional dalam menjalankan visi, misi dan strategi instansi 
yang tepat, sehingga akan memudahkan PD. BPR Pasar Bogor dalam mencapai 
sasarannya jika didukung oleh strategi SDM yang baik, struktur dan budaya 
organisasi yang tepat dan sesuai. Dalam menilai kinerjanya, PD. BPR Pasar Bogor 
menggunakan laporan LAKIP (Laporan Anggaran dan Kinerja Instansi 
Pemerintah) yang dilakukan oleh perwakilan BPK RI dengan dasar kriteria : 1) 
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, 2) kecukupan pengungkapan 
(adequate disclosure), 3) kepatuhan terhadap perundang-undangan dan 4) 
efektivitas sistem pengendalian intern. Pengendalian intern instansi menggunakan 
DP3 (Daftar Penilaian Prestasi Kerja) merupakan penilaian kinerja karyawan yang 
masih berorientasi kepada pencapaian target (bersifat perspektif laba-rugi atau 
keuangan). Perlunya penyempurnaan kearah lebih baik dengan menggunakan 
sistem penilaian balanced scorecard karena menggunakan 4 perspektif didalam 
penilaiannya. Penentuan tolok ukur kinerja dengan metode BSC bersifat fleksibel 
setiap tahunnya sehingga dengan menggunakan metode BSC pada PD. BPR Pasar 
Bogor dapat disesuaikan dan dirangkai dengan harapan masyarakat dan harapan 
pegawai dalam upaya pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah 
dibuat. Mengingat pentingnya peningkatan kinerja oleh PD. BPR Pasar Bogor 
maka perlu dilakukan perancangan suatu strategi yang memadukan berbagai 
perspektif dalam hal stakeholder melalui pendekatan BSC. Perancangan penilaian 
kinerja dengan pendekatan BSC merupakan salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kinerja instansi 
sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki instrumen 
yang ada. Oleh karena itu, PD. BPR Pasar Bogor perlu menggunakan konsep 
penilaian kinerja dengan metode BSC yang lebih komprehensif, akurat dan 
terukur. 
 Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kinerja perusahaan dengan 
metoda Balanced scorecard, dimana yang terjadi selama ini penilaian kinerja di 
PD. BPR Bank Pasar belum memiliki penilaian kinerja yang bersifat baku, dan 
hanya menitikberatkan penilaian dari perspekif keuangan. mengenai pengaruh / 
dampak implementasi pengukuran kinerja perusahaan dengan metode balanced 
scorecard di BPR, akan mengkaji apakah metode balance scorecard lebih tepat 
dari metode yang saat ini dipergunakan serta dapat diimplementasikan di 
perusahaan tersebut. Tujuan lain adalah untuk membantu perusahaan didalam 
menetapkan strategi apa yang sebaiknya diambil, mengingat krusialnya 
pencapaian perusahaan dalam hal keuntungan atau dengan kata lain memberikan 
gambaran sampai sejauh mana manfaat balance scorecard terhadap pencapaian 
visi dan misi perusahaan, serta melihat apakah metode ini merupakan suatu sistem 
pengukuran kinerja paling sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam 
pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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Perumusan Masalah 
 
 

Sebagaimana kondisi tersebut, permasalahan yang dihadapi instansi dalam 
mengidentifikasi potensi permasalahan yang sangat sulit untuk diidentifikasi 
apabila hanya mengandalkan penilaian kinerja berbasis penilaian pencapaian 
(keuangan) dimana erat kaitannya dalam menyiapkan SDM profesional serta 
memiliki kinerja yang baik. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian bagi 
instansi adalah bagaimana mengukur kinerja dengan pendekatan BSC. Berfokus 
pada perancangan strategi yang digunakan dalam mengelola strategi pengukuran 
kinerja instansi. Pegawai dituntut harus memberikan pelayanan yang terbaik dan 
memiliki keunggulan hard skill maupun soft skill. 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Sejauh mana pencapaian kinerja PD. BPR Pasar Bogor dengan pendekatan 

BSC? 
2. Bagaimana rancangan sistem pengukuran Kinerja PD. BPR Pasar Bogor 

dengan pendekatan BSC? 
3. Aspek apa saja yang perlu ditingkatkan sebagai upaya yang dilakukan PD. 

BPR Pasar Bogor untuk meningkatkan kinerja instansi tersebut ? 
 
 

Tujuan Penelitian 
 
 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan, 
maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah : 
1. Mengukur pencapaian kinerja PD. BPR Pasar Bogor dengan pendekatan BSC. 
2. Menyusun rancangan pengukuran kinerja PD. BPR Pasar Bogor dengan 

pendekatan BSC. 
3. Merekomendasikan aspek yang perlu ditingkatkan sebagai upaya yang dapat 

dilakukan PD. BPR Pasar Bogor untuk meningkatkan kinerja instansi tersebut. 
 
 

Manfaat Penelitian 
 
 

 Beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah : 
1. Diharapkan dapat membantu PD. BPR Pasar Bogor dalam merancang strategi 

pengukuran kinerja organisasi yang dapat meningkatkan kinerja menuju 
kondisi yang lebih baik, serta dapat mengetahui sejauh mana kinerja PD. BPR 
Pasar Bogor dalam menyeimbangkan pengukuran kinerja dari aspek keuangan 
dan non-keuangan. 

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pada bidang strategi dan SDM 
yang dapat dimanfaatkan untuk penulisan selanjutnya. 

3. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca terutama dalam 
manajemen SDM dan manajemen strategi dengan pendekatan BSC yang dapat 
dijadikan referensi dalam melakukan studi lebih lanjut. 
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Ruang Lingkup Penelitian 
 
 

 Penelitian ini berfokus pada penjabaran visi dan misi ke dalam sasaran 
strategi yang dapat diukur seberapa besar kontribusi sistem pelayanan yang 
kompeten dari pegawai PD. BPR Pasar Bogor yang berpengaruh besar terhadap 
keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dengan menggunakan perancangan 
dan pengukuran kinerja BSC guna mengetahui pencapaian kinerja instansi 
tersebut. Penelitian hanya membahas tahap perancangan dan pengukuran BSC. 
Sasaran strategi yang dihasilkan merupakan gagasan atau usulan untuk instansi 
pada periode anggaran selanjutnya. 
 

 
Batasan Penelitian 

 
 

 Batasan penelitian ini hanya dilingkup kantor PD. BPR Pasar Bogor. 
Perolehan informasi pada penelitian ini dibatasi hanya untuk: perspektif finansial 
data yang diperoleh adalah dari laporan kegiatan instansi tahun 2013 dan data 
keuangan PD. BPR Pasar Bogor, perspektif pelanggan melalui laporan kegiatan 
instansi tahun 2013 dan penyebaran kuesioner, perspektif proses bisnis internal 
melalui laporan absensi dan penyebaran kuesioner, perspektif pertumbuhan dan 
pembelajaran data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh 
pegawai instansi.  
 
 
 

2    TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

Kerangka Teoritis 
 
 
Pengertian pengukuran kinerja 
 
 Kinerja menurut Prawirosentono (1999) adalah hasil kerja yang dapat 
dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi dalam periode tertentu. Ada hubungan yang kuat antara kinerja 
perorangan dengan kinerja organisasi, apabila kinerja perorangan baik maka 
kemungkinan besar kinerja organisasi juga baik. 
 Mc.Cloy et al. (1994) memberikan defenisi kinerja juga merupakan 
perpaduan antara lain: (1) pengetahuan tentang fakta-fakta, peraturan, prinsip dan 
prosedur, (2) ketrampilan, mencerminkan kemampuan yang diperoleh melalui 
pengetahuan dikombinasikan dengan kemampuan melaksanakan tugas, (3) 
motivasi merupakan kombinasi pengaruh dari tiga perilaku, yaitu : usaha yang 
telah dilakukan tingkat pencapaian usaha dan keteguhan dalam melaksanakan 
usaha. 
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