
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Industri perbankan mengalami masalah pada tahun 2005. Kendati 

kerja keras para bankir berhasil meningkatkan kredit hingga tumbuh 

22,6%, perolehan laba perbankan nasional justru mengalami penurunan. 

Penurunan laba di atas terjadi untuk pertama kalinya sejak perbankan 

nasional menemukan titik balik pemulihan pada tahun 2000. Seperti 

dikutip Mohamad (2006) yang dilaporan Bank Indonesia (BI), laba 

menurun 15,5% atau dari Rp.29,46 triliun pada tahun 2004 menjadi 

Rp.24,89 triliun. Rapor kinerja perbankan tahun lalu pun sedikit ternoda 

oleh non performing loans (NPL) yang mencapai 7,56%. 

Menurunnya kinerja perbankan terjadi karena laju inflasi yang 

cukup tinggi yang direspon dengan meningkatnya tingkat suku bunga, 

kemudian adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) telah 

merusak iklim makroekonomi. Imbasnya juga berdampak pada industri 

perbankan. Selain menanggung tekanan beban operasional yang tinggi, 

bank-bank  harus membayar dana mahal. Daya angsur debitor pun 

terganggu dikarenakan meningkatnya suku bunga kredit. Akibatnya, bank 

harus menerima imbas balik dalam bentuk NPL.  Peraturan tentang 

penyeragaman kualitas aset produktif semakin menyulut meningkatnya 

NPL, terutama bagi bank-bank besar. 

Meningkatnya kredit macet perbankan juga patut diwaspadai. 

Selain sudah melampaui batas yang ditetapkan BI sebesar 5%, NPL 
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menghambat kinerja keuangan saat konsolidasi industri perbankan tengah 

dipacu oleh regulator. Pada saat yang sama, industri perbankan Indonesia 

sedang memasuki babak kemandirian yang ditandai dengan pembentukan 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mulai beroperasi tanggal 22 

September 2005 lalu.  

Setelah LPS aktif, bank harus mampu mendapatkan kepercayaan 

nasabah. Salah satu pertimbangan nasabah menempatkan dananya di 

sebuah bank adalah kinerja keuangan bank tersebut. Bulan Maret hingga 

September 2006, pemberlakuan LPS sudah memasuki tahap kedua dan 

penjaminan simpanan dibatasi sampai dengan Rp. 5 miliar. Enam bulan 

kemudian, nilai yang dijamin menurun menjadi Rp.1 miliar. Mulai Maret 

2007, bank-bank semakin diuji karena LPS hanya menjamin dana 

simpanan maksimal Rp.100 juta. Lebih dari itu, bank harus menjamin 

sendiri semua dana yang dihimpunnya. Artinya, kredibilitas bank sangat 

mempengaruhi kepercayaan masyarakat (Mohamad 2006). 

Aturan main baru tersebut akan membuat kompetisi menjadi 

semakin berat dan industri perbankan nasional dapat berubah menjadi 

tempat persaingan yang besar. Efek sistematik berupa migrasi dana 

diproyeksikan dapat terjadi. Bank-bank yang tidak mempunyai nama baik, 

apalagi yang kinerja keuangannya kurang baik, setiap saat dapat  

kehilangan nasabahnya. Di era persaingan yang semakin berat tersebut, 

nasabahlah yang memegang peranan penting, nasabah bebas memilih 

bank yang terpercaya. 
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Lapangan persaingan sesungguhnya berada dalam pikiran 

nasabah, sehingga bank harus mampu menciptakan pesona yang 

mendalam di hati nasabahnya. Reputasi yang didukung pelayanan prima 

menjadi salah satu faktor kunci untuk memenangkan persaingan dalam 

memperebutkan dana masyarakat. Terlebih lagi jika bank tersebut 

memiliki kinerja keuangan sangat baik, maka masyarakat akan semakin 

tenang menempatkan dananya. 

Menyadari lingkungan bisnis perbankan yang terus berubah, tidak 

ada bank yang tidak berusaha meningkatkan pelayanan kepada nasabah. 

Kendati upaya menghasilkan laba terasa berat dan NPL tahun lalu 

meningkat tajam, bank-bank tetap berusaha dengan sebaik-baiknya dan 

bersemangat melayani nasabah, sebab citra sebuah bank akan lebih 

membekas di hati nasabah jika mereka puas atas pelayanan banknya. 

Pelayanan kepada nasabah juga sejalan dengan upaya melindungi 

kepentingan nasabah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. 

Rencana pembentukan lembaga mediasi perbankan memaksa bank-bank 

peduli dan bersedia menyelesaikan keluhan nasabah sekaligus 

memberikan solusinya.  

Akhir Juni 2005, Bank Indonesia (BI) mengumumkan mengenai 

kriteria bank jangkar (anchor bank). Kriteria ini akan menjadi sebuah alat 

ukur bagi perbankan untuk menjadi perbankan yang sehat, kuat dan 

diperhitungkan di masyarakat internasional. Semua itu dapat dicapai 

apabila para perbankan nasional mempunyai komitmen yang kuat. 
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 Beberapa kriteria bank jangkar sebagaimana diumumkan BI,  

kesatu adalah modal yang kuat. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan 

modal (capital adequacy ratio atau CAR) sebesar 12% dan modal inti 

minimum 6%. Kedua, pendapatan dikaji dari rasio return on assets (ROA) 

minimum 1,5%. Ketiga, pertumbuhan kredit minimum 22% per tahun, loan 

to deposit ratio (LDR) minimum 50%, dengan rasio non performing loans 

(NPL) net di bawah 5%. Keempat, menjadi perusahaan publik dalam 

waktu dekat. Kelima, memiliki kemampuan sebagai konsolidator. 

 Bank Mandiri pun harus mulai mengambil strategi untuk 

mempersiapkan diri menjadi bank jangkar. Dengan menjadi bank jangkar 

sebuah bank dianggap mampu untuk menjadi konsolidator. Atau, dengan 

kata lain, menjadi sebuah bank jangkar berarti menjadi bank berstatus 

bank yang kinerjanya baik.  

 Pada tanggal 21 Maret 2006 lalu, Bank Mandiri (BM) telah 

mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit per 31 Desember 2005, 

dengan hasil akhir tahun 2005 yang belum menggembirakan, khususnya 

bila ditelaah dari terkoreksinya laba bersih Perseroan menjadi Rp. 604 

miliar dari Rp. 5,2 triliun pada tahun 2004. Penyebabnya adalah 

meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) Bank Mandiri secara 

berangsur-angsur di tahun 2005 disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 

menurunnya kualitas aktiva produktif, diberlakukannya aturan Bank 

Indonesia perihal perhitungan kualitas aktiva produktif (PBI nomor 

7/2/PBI/2005). NPL Bank Mandiri pada akhir 2005 lalu meningkat menjadi 

26,7% dari 7,4% pada akhir 2004. Peningkatan NPL tersebut mewajibkan 
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Bank Mandiri membentuk tambahan beban/biaya pencadangan piutang 

ragu-ragu sesuai aturan BI sebesar Rp. 3,4 triliun yang pada akhirnya 

mengurangi besarnya laba bersih. Jika tanpa memperhitungkan dana 

pencadangan, laba operasional Bank Mandiri adalah Rp. 4,5 triliun, yang 

pada dasarnya Bank Mandiri mampu mempertahankan laba 

operasionalnya. Sampai akhir tahun 2005, kredit untuk semua segmen 

tumbuh 13,2% atau setara dengan Rp. 12,4 triliun. Total kredit yang 

dikucurkan adalah Rp. 106,8 triliun, sedangkan dana masyarakat tumbuh 

17,3 % atau senilai Rp. 30,5 triliun. Total dana yang dihimpun sampai 

tahun lalu sebesar Rp. 206 triliun. Total aset Bank Mandiri adalah Rp. 263 

triliun. Total modal inti maupun pelengkap senilai Rp. 29 triliun atau setara 

dengan  rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio – CAR) 23,65%. 

Pendapatan bunga meningkat 8,2% menjadi Rp. 20,798 triliun. Tahun 

2004, pendapatan bunga adalah Rp. 19,213 triliun, sedangkan fee based 

income sebesar Rp. 2,779 triliun atau memberikan kontribusi 24% dari 

total pendapatan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri 

masih memiliki kapabilitas untuk membukukan  pendapatan dan 

menjalankan  fungsi intermediasi dengan baik. Pencapaian dana pihak 

ketiga berupa total tabungan dan giro masing-masing Rp. 47,2 triliun dan 

Rp. 46,4 triliun. Adapun deposito sebesar Rp. 112,7 triliun. Dengan 

demikian komposisi dana murah dan dana mahal adalah 45,4 : 54,6 

(Damanik,  2006).  

Dengan demikian kriteria bank jangkar yang ditetapkan BI 

sebenarnya sama saja dengan kriteria bank sehat plus-plus. Menurut 
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Basir dalam wawancara dengan Kristopo (2006), plus yang dimaksud 

selain bank sehat, bank itu juga harus memiliki tata kelola perusahaan 

yang baik (good corporate governance).  

Pada umumnya perusahaan menilai dan mengevaluasi kinerja  

usahanya melalui perspektif tradisional. Dalam perspektif tradisional, 

perusahaan menilai dan mengukur kinerjanya hanya berdasarkan dari 

sudut pandang keuangan saja seperti Return on Invesment, Return on 

Equity atau Economic Value Added. Yang sebenarnya, keberhasilan 

kinerja keuangan merupakan hasil dari kinerja berbagai elemen dalam 

perusahaan yang seringkali lebih sulit diukur. 

Pengukuran yang berdasarkan sudut pandang keuangan saja 

sudah tidak memadai lagi di era sekarang ini, karena ketidakmampuannya 

dalam mengukur kinerja harta tidak berwujud dan harta-harta intelektual 

(sumber daya manusia). Pengukuran dari sisi keuangan saja hanya dapat 

menggambarkan segala keputusan, tindakan dan kegiatan manajemen 

dimasa lalu, sehingga data laporan keuangan hanya dapat menunjukkan 

langkah-langkah apa yang harus diambil perusahaan untuk strategi 

jangka pendek tetapi tidak untuk jangka panjang. 

Pengukuran kinerja berdasarkan sudut pandang keuangan saja 

bisa menyesatkan. Kinerja keuangan yang terlihat baik pada saat ini bisa 

saja terjadi karena telah mengorbankan kepentingan-kepentingan jangka 

panjang perusahaan. Sebaliknya, kinerja keuangan yang kurang baik saat 

ini dapat terjadi karena perusahaan melakukan berbagai investasi-

investasi demi kepentingan jangka panjang. 
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Menyadari keterbatasan-keterbatasan di atas, Kaplan dan Norton 

(1996) mencoba mengukur kinerja suatu unit usaha dengan Balanced 

Scorecard. Pengukuran di atas memiliki keistimewaan dalam cakupan 

pengukurannya yang cukup komprehensif, karena selain 

mempertimbangkan kinerja-kinerja keuangan, tetapi juga 

mempertimbangkan kinerja non keuangan. Dengan Balanced Scorecard,  

perusahaan dimungkinkan mengukur bagaimana unit usahanya 

melakukan penciptaan masa kini dengan tetap mempertimbangkan 

kepentingan jangka panjang, serta memungkinkan perusahaan mengukur 

apa yang telah diinvestasikan dalam pengembangan sumber daya 

manusia, sistem, dan prosedur demi perbaikan kinerja dimasa yang akan 

datang. Dengan demikian Balanced Scorecard tidak hanya mengukur 

hasil akhir (outcome) tetapi juga aktivitas-aktivitas penentu hasil akhir 

(drivers). 

Selama ini keberhasilan suatu unit kerja dimonitor dan diukur 

secara periodik dengan ukuran kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan 

membandingkan pencapaian dengan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP). Kelemahannya kurang memperhatikan dari sisi 

kepuasan stakeholder yang terlibat didalamnya terutama kepuasan 

pegawai antara lain dalam hal kompensasi gaji dimana sampai saat ini gaji 

yang diterima pegawai pada posisi dan jabatan yang sama masih 

berlainan satu sama lain, dalam hal pengembangan karir belum ada 

kriteria yang jelas seseorang dapat menduduki jabatan tertentu, dalam 

kesempatan memperoleh pelatihan antar pegawai terdapat kesenjangan 
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antar pegawai satu dengan yang lain. Semua hal tersebut tidak tampak  

pada penilaian kinerja yang dilakukan saat ini sehingga yang tampak 

hanya dalam bentuk indikator kinerja keuangan saja. Untuk menghindari 

hal tersebut Bank Mandiri Cabang Bogor Juanda mencoba mengukur 

kinerja cabang dari berbagai perspektif, tidak hanya dari perspektif 

keuangan saja (seperti kriteria bank jangkar) tetapi juga aspek-aspek lain 

yang sulit diukur dan menerjemahkan ke dalam  suatu actionplan yang 

terukur, sehingga cabang dapat memberikan kontribusi positif dalam 

pencapaian visi dan misi bank. 

1.2. Perumusan 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. Identifikasi 

permasalahan secara jelas akan menghasilkan suatu rumusan ukuran-

ukuran kinerja yang tepat untuk diimplementasikan oleh PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk Cabang Bogor Juanda. 

Dengan demikian perumusan masalah dari penelitian ini lebih 

difokuskan pada pengembangan pengukuran kinerja perusahaan dengan 

kerangka Balanced Scorecard, dan studi kasus pada salah satu unit kerja 

di Bogor Juanda dengan rumusan  sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja Kantor Cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Bogor Juanda apabila diukur berdasarkan perspektif keuangan, 
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perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran? 

2. Faktor-faktor apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam 

upaya peningkatan kinerja bank yang lebih baik di masa yang akan 

datang? 

3. Bagaimana hasil penilaian kinerja dengan Balanced Scorecard 

apabila dibandingkan dengan penilaian kinerja bank yang selama 

ini diterapkan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah 

diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa kinerja kantor Cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Bogor Juanda dengan kerangka Balanced Scorecard. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam rangka 

meningkatkan kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang 

Bogor Juanda. 

3. Mengkaji perbandingan penilaian kinerja hasil Balanced Scorecard 

dengan penilaian kinerja yang diterapkan selama ini. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, terutama oleh pihak-pihak dibawah ini : 

1. Memberikan masukan kepada manajemen Bank Mandiri Bogor 

Juanda tentang sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif 

dengan konsep Balanced Scorecard. 
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2. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai alat pengendalian 

manajemen dalam rangka perbaikan kinerja pada keempat 

perspektif Balanced Scorecard. 

3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian dengan topik yang relevan. 

1.5. Ruang Lingkup 

Kegiatan penelitian ini dibatasi pada pengukuran kinerja di Bank 

Mandiri Cabang Bogor Juanda dengan pendekatan Balanced Scorecard.  

Pengembangan Balanced Scorecard diawali dengan menterjemahkan visi, 

misi dan strategi ke dalam Balanced Scorecard melalui kuesioner dan 

focused group discussion dimana ditetapkan sasaran strategis dari 

masing-masing perspektif. Kemudian didiskusikan juga tentang key 

success factor yang akan memberi arahan terhadap penetapan sasaran 

strategis.  

Setelah rencana strategis ditetapkan, maka mulai disusun ukuran-

ukuran stratejik dari masing-masing perspektif. Ukuran-ukuran tersebut 

berguna untuk mengukur seberapa jauh sasaran strategis telah dicapai. 

Tahap selanjutnya adalah menetapkan target dari setiap ukuran. 

Target merupakan dasar bagi evaluasi kinerja. Setelah target tersebut 

selesai ditetapkan maka rancangan Balanced Scorecard  telah siap untuk 

dilakukan pengukuran kinerja. Setelah hasil pengukuran kinerja dengan 

metode Balanced Scorecard selesai dilakukan, kemudian dilakukan 

perbandingan penilaian kinerja dengan metode konvensional yang 

menghasilkan rekomendasi untuk manajemen Bank Mandiri Cabang 

Bogor Juanda.  




