
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Salah satu dasar penetapan strategi Pemerintah dalam rangka pemulihan 

ekonomi nasional adalah pembangunan yang terfokus pada pemberdayaan usaha 

mikro dan kecil (UMK). Oleh karena itu upaya pengembangan dan pemberdayaan 

UMK saat ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik 

pemerintah, kalangan perbankan, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga 

internasional. Sejalan dengan strategi Pemerintah tersebut, Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) sebagai salah satu bank yang selama ini telah memberikan 

pelayanan perbankan terutama kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat 

diharapkan untuk dapat lebih berperan dan meningkatkan kontribusinya dalam 

pengembangan UMK, khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Selama 

lima tahun terakhir, industri BPR selalu menunjukkan kinerja dengan grafik yang 

positif dan peningkatan yang cukup signifikan (Gambar 1). 

 

 
              Sumber: Bank Indonesia (2006) 
 

Gambar1. Perkembangan  Total  Asset,  Kredit  Yang  Diberikan,  dan  
                           Dana Pihak Ketiga Posisi Juli 2006 (Dalam Milyar Rupiah) 
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Perkembangan usaha BPR yang terus menunjukkan kinerja yang positif 

didorong oleh tiga faktor yaitu kebijakan pemerintah yang memberikan peluang 

pendirian BPR, deregulasi perbankan yang memperbesar ruang gerak BPR dan 

besarnya kebutuhan masyarakat terutama di pinggiran kota dan pedesaan terhadap 

jasa pelayanan perbankan (Bank Indonesia, 2006). Posisi BPR yang strategik 

tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar keberadaan BPR dapat lebih 

bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam mendorong perkembangan usaha 

mikro dan kecil (UMK).  

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 kenyataannya 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).  

Pengukuran kinerja suatu perusahaan digunakan untuk  mengetahui 

kapabilitas suatu perusahaan agar dapat berhasil dan tumbuh dalam persaingan 

bisnis. Pada umumnya keberhasilan perusahaan hanya diukur melalui ukuran 

kinerja keuangannya. Namun disadari kemudian, keberhasilan yang dilihat dari 

kinerja keuangannya saja tidaklah memberikan gambaran secara utuh mengenai 

kemampuan perusahaan dalam bersaing dan terus menghasilkan keuntungan baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini disebabkan karena 
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keberhasilan kinerja keuangan akan terkait dengan kinerja berbagai aspek lain 

dalam perusahaan. 

Kaplan dan Norton (1996) mengembangkan konsep Balanced Scorecard, 

yaitu suatu metode yang mencoba mengukur kinerja suatu perusahaan dari 

berbagai perspektif, tidak hanya dari perspektif keuangannya saja, tetapi juga dari 

perspektif lain yaitu dari perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal dan 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk selanjutnya keempat perspektif 

tersebut diterjemahkan ke dalam suatu action plan yang terukur. Apabila ukuran-

ukuran kinerja suatu perusahaan yang telah berimbang (balance) telah dirumuskan 

maka perusahaan dapat berkembang secara konsisten dalam jangka panjang akibat 

dari kinerja yang bersifat pendorong (real driver), bukan dari kinerja keuangannya 

saja. 

 PT. BPR Parasahabat di Kabupaten Bogor merupakan salah satu 

perusahaan perbankan  yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran kredit kepada masyarakat pedesaan dan pinggiran kota yang 

berpotensi meningkatkan usahanya serta para pelaku keuangan mikro. Produk 

penghimpunan dananya adalah berupa tabungan umum dan deposito berjangka. 

Adapun  jenis kredit yang ditawarkan kepada masyarakat terdiri dari dua jenis 

yaitu kredit tanpa jaminan (mikro) dan kredit dengan jaminan (komersial). Dalam 

produk kredit tanpa jaminan, terbagi lagi menjadi dua kategori yaitu kredit mikro 

mingguan, berupa kredit tanpa jaminan yang disalurkan ke nasabah dalam bentuk 

kelompok dengan sistem tanggung renteng dan diangsur secara mingguan, serta  

kredit mikro bulanan yaitu kredit tanpa jaminan yang disalurkan ke nasabah dalam 

bentuk kelompok dengan sistem tanggung renteng dan diangsur secara bulanan. 
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Hal ini menuntut adanya saling percaya dan tanggung jawab bersama dalam satu 

kelompok debitur. Jika ada anggota yang menunggak pembayaran kreditnya, 

maka kelompok tersebut harus secara bersama membayar tunggakan kredit 

anggotanya tersebut, sedangkan kredit dengan jaminan  terdiri dari kredit dengan 

jaminan BPKB kendaraan bermotor (motor dan mobil) dan kredit dengan jaminan 

sertifikat tanah dan bangunan yang disalurkan ke nasabah individu dengan 

angsuran secara bulanan. Komposisi dari kredit mikro, kredit agunan BPKB 

kendaraan bermotor dan kredit agunan sertifikat dapat dilihat pada Tabel 1 di 

bawah ini. 

 
Tabel 1. Komposisi Kredit Mikro, Kredit Agunan BPKB Kendaraan Bermotor 

dan Kredit Agunan Sertifikat PT. BPR Parasahabat Tahun 2004, 2005 
dan 2006 

 
Kredit 2004 (Rp) 2005 (Rp) 2006 (Rp) 

Kredit Mikro 404.420.130 2.080.351.151 1.271.985.332 
Kredit Agunan 
BPKB 

410.096.202 2.355.718.995 4.010.284.126 

Kredit Agunan 
Sertifikat 

604.501.668 3.596.027.339 4.049.993.403 

Jumlah 1.419.018.000 8.032.097.485 9.332.262.861 
   Sumber: PT. BPR Parasahabat (2006) 
 
 
Tabel 2. Total Asset dan Jumlah Kredit PT BPR Parasahabat  pada Bulan 

Desember 2004, 2005, dan 2006 
 

Bulan/Tahun Total Asset (Rp) Jumlah Kredit (Rp) 

Desember 2004 2.047.817.885,00 1.419.018.000,00 

Desember 2005 9.009.640.440,00 8.032.097.485,00 

Desember 2006 15.705.617.801,00 9.332.263.000,00 

    Sumber: BPR Parasahabat (2006) 

 
Pada Tabel 2, dikaji dari asset yang dimiliki dan jumlah kredit yang 

diberikan PT BPR Parasahabat pada bulan Desember 2004, Desember 2005 dan 
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Desember 2006 terlihat adanya peningkatan dalam penyaluran kreditnya. Tetapi 

bila dibandingkan dengan total assetnya terjadi penurunan. Penurunan tersebut 

yaitu pada bulan Desember 2004 kredit yang diberikan adalah sebesar 69,29% 

dari asset. Pada Desember 2005 kredit yang diberikan merupakan komponen 

terbesar yaitu 89,15% dari asset, namun pada posisi Desember 2006 komponen 

kredit yang diberikannya menurun menjadi 59,42%. Hal ini dikarenakan pihak 

manajemen lebih memprioritaskan penanganan tingkat NPL (Non Performing 

Loan) perusahaan yang cukup besar. Didapatkan informasi yang menunjukkan 

adanya peningkatan NPL  dari 5% pada bulan Juni 2006 menjadi 12-13% pada 

bulan Desember 2006 serta adanya pergantian (turnover) karyawan yang cukup 

tinggi dalam perusahaan. Hal ini diperkirakan karena terdapat penurunan kinerja 

karyawan, sehingga karyawan melakukan kekeliruan dalam menganalisa nasabah 

yang layak mendapatkan kredit.  

Menghadapi kondisi demikian dan adanya persaingan bisnis di dunia 

perbankan yang semakin tinggi, maka  PT BPR Parasahabat harus lebih 

meningkatkan kinerjanya. Perusahaan  perlu mempersiapkan diri dengan 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemennya di setiap bidang dengan 

memperhatikan faktor internal dan eksternal yang dimiliki. Akan tetapi saat ini 

perusahaan belum memiliki pengukuran terhadap kontribusi dari suatu kinerja 

terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi perusahaan. Dalam arti 

pengukuran yang telah dilakukan oleh perusahaan selama ini adalah berdasarkan 

pada aspek keuangan saja tanpa mempertimbangkan aspek lain.  

Penggunaan tolok ukur keuangan sebagai satu-satunya pengukur kinerja 

perusahaan memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah mendorong 
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manajer untuk mengambil keputusan/kebijakan yang menguntungkan dalam 

jangka pendek tetapi mengorbankan kepentingan jangka panjang, akan 

memberikan pandangan yang keliru bagi manajer dalam memperkirakan kondisi 

perusahaan di masa depan, dan kurang mampu sepenuhnya untuk mengendalikan 

perusaahan ke arah tujuan yang dikehendaki, karena kinerja keuangan hanya 

berdasar pada kinerja masa lalu (Yuwono et al., 2002). Berdasar hal itu BPR 

Parasahabat berkeinginan menggunakan metode pengukuran balanced scorecard 

sebagai suatu sistem pengukuran kinerja manajemennya, karena metode balanced 

scorecard memiliki kelebihan yaitu mengkaji kinerja dari empat perspektif yang 

terdiri dari perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta 

pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced scorecard menjadikan tahap 

perencanaan strategik menghasilkan sasaran strategik dan inisiatif strategik yang 

komprehensif, sehingga rencana strategik yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka disusun beberapa rumusan permasalahan yang ada di  PT. BPR Parasahabat 

sebagai berikut:  

a. Bagaimana jabaran komponen-komponen strategik (visi, misi, dan tujuan 

strategik) ke dalam sasaran-sasaran strategik pada keempat perspektif 

balanced scorecard? 

b. Bagaimana strategi PT. BPR Parasahabat untuk meningkatkan kinerjanya 

berdasarkan perspektif balanced scorecard? 
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c. Apakah yang menjadi indikator  kinerja kunci (key performance 

indicator/KPI), target dan inisiatif strategik dalam rancangan balanced 

scorecard PT. BPR Parasahabat? 

d. Bagaimana bobot dari masing-masing perspektif dan key performance 

indicator (KPI) dari setiap sasaran strategik? 

e. Bagaimana rancangan peta strategi PT. BPR Parasahabat? 

 

 1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menjabarkan komponen-komponen strategik (visi, misi, dan tujuan strategik) 

ke dalam sasaran-sasaran strategik pada keempat perspektif balanced 

scorecard 

b. Merancang strategi PT. BPR Parasahabat untuk meningkatkan kinerjanya 

berdasarkan perspektif balanced scorecard 

c. Menentukan  indikator kinerja kunci (key performance indicator/ KPI), target 

dan inisiatif strategik dalam rancangan balanced scorecard PT. BPR 

Parasahabat  

d. Menentukan bobot dari masing-masing perspektif dan key performance 

indicator (KPI) dari setiap sasaran strategik 

e.  Merancang peta strategi PT. BPR Parasahabat 

 

 

 



 8 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi PT BPR Parasahabat mendapatkan masukan berupa rumusan parameter-

parameter kinerja yang diperlukan dalam mendukung strategi bisnis perusahaan 

serta memberi arahan bagi manajemen dan anggota perusahaan dalam 

menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan ke dalam tindakan-tindakan 

yang terukur dan terencana dengan baik.  

2. Bagi penulis sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan dan memberi wawasan baru mengenai perancangan balanced 

scorecard dalam suatu perusahaan. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis faktor-faktor internal 

dan ekternal PT BPR Parasahabat di Kabupaten Bogor yang mempengaruhi 

kegiatan peningkatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, perancangan 

pengukuran kinerja dengan pendekatan balanced scorecard serta menyusun peta 

strategi perusahaan. Sebagai langkah pertama yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi faktor- faktor eksternal dan internal sebagai bahan masukan 

dalam menjabarkan visi, misi, tujuan dan strategi ke dalam sasaran strategik 

melalui perspektif balanced scorecard. Selanjutnya menentukan ukuran dan target 

yang akan dicapai dalam setiap key performance indicator (KPI) yang 

dirumuskan. Langkah terakhir adalah penentuan  inisiatif strategik, target serta 

perumusan peta strategi dengan didasarkan pada pembobotan yang dilakukan serta 

isi- isu strategik yang dihadapi.  




