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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perbankan merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu 

menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. 

Lembaga keuangan ini memiliki peran yang sangat vital dalam aktivitas 

pembangunan nasional. Di Indonesia, selain adanya sistem perbankan 

konvensional, dikenal juga sistem perbankan syariah yang lahir dari keinginan 

kaum muslim untuk melandasi aspek kehidupan ekonomi yang ada berdasarkan 

Al-Qur‟an dan sunnah. Usaha perbankan syariah pada pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya dikembangkan berdasarkan prinsip syariah Islam. Sistem 

perbankan syariah merupakan sarana pendukung perwujudan sistem sosial dan 

ekonomi berbasis nilai islami (Zubair 2008). Sistem perbankan syariah mulai 

dikenal pada tahun 1992 dengan digulirkannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 

tentang perbankan syariah (yang selanjutnya disebut sebagai UU No:7/1992). 

Berdasarkan undang-undang tersebut, bank dapat menjalankan kegiatan 

operasional bisnisnya melalui sistem bagi hasil. Pada tahun yang sama lahirlah 

bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). 

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam 

kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa 

perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia (Bank Indonesia 

2012). Kerangka dual-banking system tersebut memungkinkan bank syariah dan 

bank konvensional secara bersama-sama melayani kebutuhan masyarakat terhadap 

jasa layanan perbankan serta secara sinergis. Pada tahun 1997-1998,  

ketidakseimbangan kondisi ekonomi global yang diikuti oleh krisis ekonomi yang 

melanda kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia menunjukkan suatu bukti 

adanya ketidaksesuaian sistem ekonomi kapitalis yang mengakibatkan 

meningkatnya pengangguran dan permasalahan ekonomi lainnya. Sistem 

perbankan konvensional di Indonesia yang selama ini berbasis pada suku bunga 

juga mengalami keterpurukan yang parah. Pada saat itu, suku bunga tinggi 

berakibat pada merosotnya kemampuan usaha sektor produksi dan menyebabkan 

berkurangnya peran dari perbankan sebagai intermediator kegiatan investasi, 

sementara di sisi lain bank wajib memberikan imbalan suku bunga kepada para 

deposan sesuai tingkat suku bunga pasar yang tinggi. Namun, kondisi tersebut 

tidak dialami oleh bank syariah karena pengembalian bank syariah tidak mengacu 

pada tingkat suku bunga melainkan atas dasar bagi hasil, baik bagi deposan 

maupun nasabah pembiayaan. Pada masa sulit tersebut, perbankan syariah sebagai 

bagian dari sistem perbankan nasional terbukti telah menunjukkan peranannya 

yang penting dalam perekonomian Indonesia (Pusat Komunikasi Ekonomi 

Syariah 2008).  

Berdasarkan data perkembangan kelembagaan dan kinerja perbankan 

syariah di Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, selama kurun waktu 

enam tahun periode 2007 hingga 2012, rata-rata pertumbuhan jumlah BUS (Bank 

Umum Syariah) mencapai sekitar 50% tiap tahunnya. Sementara untuk UUS (Unit 
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Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) masing-masing 

mengalami pertumbuhan rata-rata 30.30% dan 10.20% tiap tahunnya. Dengan 

diterbitkannya Undang-undang No. 21 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 

Juli 2008 (selanjutnya disebut UU No:21/2008), perkembangan industri 

perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan 

pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. 

Peningkatan jumlah dan pangsa pasar perbankan syariah dalam juga memberikan 

bukti bahwa perbankan syariah mendapat apresiasi positif dari masyarakat 

Indonesia. Perkembangan tersebut juga memberikan arti bahwa perbankan syariah 

telah bertransformasi dari sebuah sistem perbankan alternatif hingga menjadi 

pemain utama dalam industri perbankan nasional. Namun, hal ini juga 

menyebabkan persaingan di industri perbankan khususnya di industri perbankan 

syariah semakin ketat. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menuntut masing-

masing bank syariah untuk meningkatkan kinerjanya sekaligus membuat 

formulasi strategi yang tepat untuk merespon berbagai tantangan yang 

melingkupinya serta meningkatkan kemampuan dan daya saingnya di berbagai 

bidang. Salah satu bidang yang berperan penting dalam peningkatan daya saing 

suatu organisasi adalah sumber daya manusia (SDM). Dalam membangun industri 

perbankan yang kokoh diperlukan dukungan sumber daya manusia handal dan 

memiliki kompetensi di bidang perbankan. Namun, ekspansi perbankan syariah 

yang tinggi pada kenyataannya tidak diikuti oleh penyediaan sumber daya 

manusia secara memadai sehingga secara akumulasi diperkirakan menimbulkan 

kekurangan tenaga kerja mencapai 20.000 orang (Bank Indonesia 2012). 

Pada tahun 2004, sebuah Direktorat Syariah didirikan di LPPI yang 

diperuntukkan untuk pelatihan profesi syariah. Pada 25 Juni tahun 2008,  

International Center for Development in Islamic Finance (ICDIF) resmi didirikan 

oleh Bank Indonesia sebagai sebuah bentuk pengembangan Direktorat Syariah 

milik LPPI. Misi yang diemban oleh ICDIF-LPPI adalah membentuk standar 

kualitas dan program sertifikasi untuk pengembangan sumber daya manusia di 

bidang keuangan syariah, selain menyelenggarakan pendidikan/pelatihan dan 

konsultasi keuangan syariah. Untuk mencapai misi tersebut, ICDIF-LPPI 

membangun kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan baik lokal maupun 

luar negeri. Di antara lembaga-lembaga yang menjalin kerjasama dengan ICDIF-

LPPI tersebut antara lain adalah : Islamic Research and Training Institute (IRTI), 

Islamic Development Bank - Jeddah, Islamic Banking and Finance 

Institute Malaysia (IBFIM) - Malaysia, the Global University in Islamic Finance 

(INCEIF) Malaysia, College of Business Administration, Kuwait University, 

Islamic Economic Experts Association (IAEI) - Indonesia, dan Islamic Insurance 

Society (IIS) Indonesia. Sejak berdirinya, pada tahun 2008 ICDIF-LPPI tercatat 

telah mendidik lebih dari 7500 orang SDM perbankan dan Keuangan Syariah 

(LPPI 2012)   

Dalam kiprahnya selama lima tahun ini, ICDIF-LPPI terus berupaya untuk 

meningkatkan mutu program pendidikan, pelatihan serta konsultasi perbankan dan 

keuangan Syariah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ICDIF-LPPI dapat 

berkembang dan membangun daya saingnya sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan para pelaku industri perbankan dan keuangan Syariah tanah air dalam 

mencetak SDM perbankan Syariah yang handal dan kompeten. Oleh karena itu, 

ICDIF-LPPI memerlukan sebuah perencanaan strategis yang dapat menciptakan 
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suatu keselarasan antara visi, misi, tujuan dengan kegiatan operasional sehari-

sehari setiap anggota organiasasi agar berdampak pada terwujudnya pencapaian 

tujuan ICDIF-LPPI. Selain itu, dibutuhkan pula suatu tolok ukur pencapaian 

kinerja yang komprehensif melalui proses evaluasi penilaian kinerja. Penilaian 

kinerja merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya yang pada 

akhirnya dapat mendukung kesuksesan organisasi. Penilaian kinerja memiliki 

nilai penting agar organisasi dapat menciptakan gambaran yang tepat mengenai 

kinerja dari tiap individu yang selama ini berperan sebagai penggerak organisasi. 

Penilaian yang dilakukan tidak hanya ditujukan untuk menilai dan memperbaiki 

kinerja yang buruk dari tiap individu, namun juga untuk mendorong para pegawai 

agar bekerja lebih baik lagi. Selain itu, penilaian kinerja sangat dibutuhkan oleh 

ICDIF-LPPI dalam membantu manajemen melakukan pengelolaan organisasi.  

Berdasarkan wawancara awal dengan pihak manajemen organisasi, 

didapatkan suatu gambaran bahwa selama ini, sistem penilaian kinerja yang 

diterapkan di ICDIF-LPPI dilakukan berdasarkan Laporan Penilaian Prestasi 

Kerja dan Penilaian Perilaku Kerja yang dilaksanakan selama setahun sekali pada 

setiap bulan November. Sistem penilaian kinerja ini mengharuskan para karyawan 

untuk mengisi formulir penilaian sesuai dengan pencapaian yang telah 

dilaksanakan selama setahun, kemudian formulir penilaian ini di tanda-tangani 

oleh atasan sebagai bentuk persetujuan dari hasil penilaian kinerja. Salah satu 

kelemahan sistem penilaian ini adalah rentan dengan bias karena karyawan 

menentukan sendiri ukuran kinerja dari formulir evaluasi prestasi hasil kerja 

tersebut dikarenakan belum adanya ukuran atau indikator kinerja yang baku dan 

pasti. Selain itu sumber bias juga dapat berasal dari atasan dalam menilai 

karyawannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa belum terlihat 

jelas tolok ukur yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja sehingga 

masih sulit untuk menilai kinerja karyawan yang sebenarnya. Kondisi seperti ini 

dikhawatirkan dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi karyawan 

maupun bagi organisasi itu sendiri. Padahal, sistem penilaian kinerja tersebut 

berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, 

kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya akan bermanfaat untuk menentukan 

tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karir karyawan. Bagi organisasi, hasil 

penilaian tersebut sangat penting artinya dan peranannya dalam pengambilan 

keputusan yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia secara efektif. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian dalam mengevaluasi sistem penilaian 

kinerja dengan mengidentifikasi persepsi karyawan mengenai sistem yang telah 

ada, sehingga dikemudian hari dapat dirumuskan suatu perbaikan sistem penilaian 

kinerja yang dapat melakukan penilaian kinerja dari berbagai perspektif secara 

komprehensif.  

Sistem penilaian kinerja yang baik harus dapat memiliki keterkaitan antara 

kinerja individual karyawan dengan pencapaian kinerja organisasi. Indikator 

kinerja yang disusun pun sebaiknya merujuk pada visi, misi, serta strategi 

organisasi sehingga akan muncul sebuah keselarasan antara kinerja karyawan 

dengan komponen strategik organisasi tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menyusun indikator kinerja yang dapat mengaitkan antara 

kinerja karyawan dengan kinerja organisasi adalah metode Balanced Scorecard 

yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton dari Harvard Business School pada 
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tahun 1992. Metode Balanced Scorecard dapat mengelola dan mengukur kinerja 

organisasi dari empat perspektif yang seimbang yaitu keuangan, pelanggan, proses 

bisnis internal dan proses pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek keuangan dan non keuangan, Balanced 

Scorecard menawarkan sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja yang 

lebih komprehensif, koheren, seimbang dan teratur.  

Konsep Balanced Scorecard memiliki peran yang sangat besar tidak hanya 

dalam meningkatkan kinerja tetapi juga menciptakan linkage to strategic goal. 

Strategic goal dituangkan dalam visi dan misi perusahaan sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dalam rencana strategik perusahaan. Dengan menggunakan 

Balanced Scorecard, para praktisi di dalam suatu organisasi, khususnya ICDIF-

LPPI diharapkan dapat mengembangkan sistem penilaian kinerja yang ada serta 

dapat mengelola dan mengukur seberapa baik kinerja dari tiap aktivitas yang 

berjalan dengan seobyektif dan seefektif mungkin. Selain itu, organiasi 

diharapkan dapat merancang perencanaan strategik yang dapat memudahkan 

organiasi dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. 

 

 

Perumusan Masalah 

Balanced Scorecard diperlukan sebagai sistem alat ukur kinerja untuk 

mengetahui seberapa jauh suatu unit kerja mampu melakukan perencanaan 

strategik dalam memberikan kontribusi jangka panjang yang positif bagi 

perusahaan. Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sistem penilaian kinerja organisasi yang selama ini 

diterapkan oleh ICDIF-LPPI? 

2. Bagaimanakah strategi peningkatan kinerja organisasi yang harus dilakukan 

oleh ICDIF-LPPI? 

3. Bagaimanakah cara menganalisa dan mengidentifikasi Key Performance 

Indicator (KPI) yang sesuai untuk sistem penilaian kinerja ICDIF-LPPI 

berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah 

dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengkaji sistem penilaian kinerja organisasi yang selama ini diterapkan 

oleh ICDIF-LPPI. 

2. Merumuskan strategi untuk peningkatan kinerja ICDIF-LPPI. 

3. Mengidentifikasi Key Performance Indicator (KPI) ICDIF-LPPI guna 

mengembangkan sistem penilaian kinerja organisasi berbasis Balanced 

Scorecard. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi 

penulis, tetapi juga ICDIF-LPPI sebagai objek penelitian dan pihak lainnya yang 
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berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran 

dan penerapan teori di lingkungan perusahaan secara langsung serta 

memperluas wawasan tentang konsep Balanced Scorecard dan manajemen 

strategi. 

2. Bagi ICDIF-LPPI sebagai Institusi tempat penelitian dilakukan, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sistem 

penilaian kinerja serta memberikan rumusan strategi dan rancangan 

penilaian kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga sistem 

penilaian kinerja yang ada dapat berperan secara maksimal dan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

terutama mengenai perumusan strategi dan perancangan sistem penilaian 

kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard serta dapat dijadikan 

sebagai salah satu referensi untuk melakukan studi lebih lanjut. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap sistem penilaian kinerja 

organisasi yang dilaksanakan di ICDIF-LPPI serta pengembangan sistem 

penilaian kinerja melalui pendekatan Balanced Scorecard yang terdiri dari empat 

perspektif, yaitu perspektif finansial (financial), perspektif pelanggan dan 

pemangku kepentingan (customers and stakeholders), perspektif proses bisnis 

internal (internal business process) serta perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan (learning and growth). Kajian terhadap sistem penilaian kinerja 

organisasi dilakukan melalui jajak pendapat karyawan mengenai sistem penilaian 

kinerja yang dilaksanakan di ICDIF-LPPI. Sementara itu, rancangan 

pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis Balanced Scorecard diawali 

dengan merumuskan strategi yang disusun berdasarkan position audit melalui 

analisis SWOT terhadap Key Success Factor (KSF), hasil perumusan strategi ini 

digunakan sebagai dasar dalam menentukan indikator kinerja kunci atau Key 

Performance Indicator (KPI). Dalam penelitian ini, perancangan KPI didasarkan 

pada strategi organisasi yang telah dirumuskan pada ke dalam sasaran strategis 

organiasi. Tahapan dalam penentuan KPI ini dilakukan melalui identifikasi 

sasaran strategis (SS), kemudian penyusunan peta strategi, penentuan satuan dari 

target hingga inisiatif strategis dari tiap sasaran strategis. Implementasi terhadap 

sistem penilaian kinerja diserahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen dari 

ICDIF-LPPI. 
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