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     Sejak deregulasi perbankan digulirkan oleh pemerintah, persaingan dalam jasa 

perbankan semakin tidak dapat diabaikan.  Untuk menghadapi persaingan yang 

ketat, diperlukan pengendalian manajemen yang baik sehingga kegiatan 

operasional dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis.  Bentuk 

pengendalian manajemen dilakukan melalui penilaian kinerja. Namun penilaian 

kinerja yang umum dikenal lebih berfokus kepada penilaian dari aspek keuangan 

saja.  Dalam era persaingan  saat ini, pengukuran kinerja  yang lebih 

komprehensif sangat dibutuhkan karena melalui hasil pengukuran tersebut 

diharapkan manajemen dapat menetapkan strategi bisnis dalam jangka panjang.  

Pengukuran kinerja konvensional yang banyak digunakan saat ini masih berfokus 

kepada pengukuran dari aspek keuangan.  Pengukuran yang hanya melihat dari 

aspek keuangan sebetulnya kurang lengkap karena kinerja tidak hanya ditentukan 

oleh aspek finansial (keuangan) tetapi juga ditentukan oleh aspek non finansial.   

Untuk dapat mengukur kedua aspek tersebut dibutuhkan suatu alat ukur yang 

handal yang dapat memberikan gambaran penilaian secara seimbang (balanced) 

antara aspek finansial dan aspek non finansial. 

      Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini mencoba 

melakukan pengukuran kinerja di BRI Bogor dengan pendekatan Balanced 

Scorecard.  Beberapa hal yang dijadikan sebagai permasalahan pokok dalam 

penelitian ini adalah: (1) bagaimana kinerja Kantor Cabang BRI Bogor  apabila 

diukur dengan menggunakan Balanced Scorecard terhadap perspektif  keuangan, 

perspektif customer, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan 

dan pembelajaran (2) faktor-faktor apa saja yang perlu mendapat perhatian atau 

perbaikan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang 

(3) bagaimana hasil penilaian kinerja apabila dibandingkan dengan penilaian 

kinerja yang selama ini diterapkan.  Jenis data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh dari kuesioner 

disebarkan dan wawancara terhadap pekerja BRI Bogor, nasabah dan pihak 

terkait lain.  Data sekunder diperoleh dari sumber pustaka yang relevan dengan 

penelitian.  Data keuangan diperoleh dari seksi laporan di kantor cabang BRI 

Bogor.  Untuk mendapatkan data customer (nasabah) diperoleh dari sampel yang 

diambil secara convenience sampling dan jumlah responden dari  nasabah Kantor 

Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit ditentukan dengan kuota 

perbandingan 45, 15 dan 40.  Selanjutnya data untuk mengukur kinerja proses 

bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran diperoleh dari responden 

pekerja BRI Bogor yang sampelnya ditentukan secara acak berstrata.  Data yang 

sudah diperoleh dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  Analisis 

kuantitatif  dilakukan dengan menggunakan tabulasi data, teknik rentang kriteria, 

uji Mann-Whitney dan teknik paired comparison.    



     Kinerja BRI Bogor secara keseluruhan dikategorikan “Cukup Baik” dengan 

total skor  75 dari skor maksimum 110.  Kinerja masing-masing aspek adalah 

sebagai berikut: (1) kinerja keuangan masuk kategori “Cukup Baik” dengan skor 

41 dari total skor 65; (2) kinerja customer masuk kategori “Sangat Baik” dengan 

skor  10 dari total skor maksimal 10; (3) kinerja pertumbuhan dan pembelajaran 

masuk kategori “Cukup Baik” dengan skor 17 dari total skor maksimal 25; (4) 

kinerja proses bisnis internal masuk kategori “Cukup Baik” dengan skor 7 dari 

total skor maksimal 10. Tanda  menunjukkan kinerja belum maksimal dan perlu 

terus ditingkatkan.  Hasil pengukuran berdasarkan metoda pembobotan Paired 

Comparison diperoleh dengan cara mengalikan bobot dengan skor.  Dengan 

metode ini diperoleh kinerja BRI Bogor secara keseluruhan juga masuk kategori 

“Cukup Baik” dengan hasil pengukuran sebesar  3,407.  Hasil pengukuran 

tersebut diperoleh dengan menjumlahkan hasil pengukuran dari masing-masing 

aspek kinerja yang dinilai.  Masing-masing aspek tersebut mempunyai bobot dan 

skor sebagai berikut: kinerja keuangan, bobot = 0.257 dan skor = 3; kinerja 

customer, bobot = 0.203 dan skor  5; kinerja proses bisnis internal, bobot =  

0.258 dan skor = 3; kinerja pertumbuhan dan pembelajaran, bobot = 0.282 dan 

skor = 3. 

     Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah kinerja BRI Bogor yang 

diukur dengan pendekatan Balanced Scorecard secara keseluruhan adalah 

“Cukup Baik”.  Sedangkan hasil pengukuran untuk masing-masing perspektif 

Balanced Scorecard adalah sebagai berikut:  

- Perspektif  Keuangan: Cukup Baik 

- Perspektif Pelanggan: Sangat Baik 

- Perspektif Proses Bisnis Internal: Cukup Baik 

- Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran: Cukup Baik. 

Sehubungan dengan hasil kinerja tersebut maka untuk meningkatkan kinerja agar 

lebih optimal, BRI Bogor masih perlu melakukan perbaikan pada berbagai aspek.  

Untuk itu beberapa saran penulis kepada pimpinan adalah: 

1. Disarankan agar BRI Bogor melakukan perbaikan pada seluruh faktor-faktor 

yang dinilai belum baik sesuai empat perspektif Balanced Scorecard, sebagai 

berikut:  

-  Untuk meningkatkan kinerja keuangan, BRI Bogor perlu melakukan 

perbaikan kualitas aktiva produktif melalui ekspansi kredit dan tetap 

berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking), penyelesaian 

kredit bermasalah dan pembinaan yang efektif.  Dari sisi simpanan (dana 

pihak ketiga) BRI Bogor perlu meningkatkan mobilisasi dana terutama 

dana murah sehingga dapat menekan biaya bunga.  Mengupayakan 

peningkatan pendapatan dari pemasukan extracomtable dan fee based 

income. 

 -  Untuk meningkatkan kinerja pelanggan, BRI Bogor perlu memberikan 

pelayanan yang lebih cepat dan mengurangi waktu tunggu.  Selain itu 

untuk kenyamanan nasabah, ruang tunggu perlu ditata lebih baik  dan 

lebih representatif. 

 - Untuk meningkatkan kinerja proses bisnis internal, BRI Bogor  

perlumeningkatkan  perencanaan dan koordinasi baik antar unit kerja 

maupun antar bagian dalam suatu unit kerja serta meningkatkan fungsi 

pengawasan oleh atasan.  

 -  Untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan dan pembelajaran,  BRI Bogor 

perlu melakukan peningkatan keterlibatan pekerja dalam pengambilan 



keputusan dan pemecahan masalah, pemberian kesempatan kepada 

pekerja melakukan sesuatu yang baru dari waktu ke waktu sehingga tidak 

menimbulkan kejenuhan, meningkatkan komunikasi dan perhatian 

pimpinan terhadap bawahan, melengkapi perlengkapan dan peralatan 

untuk kelancaran pekerjaan,  meningkatkan pemerataan informasi guna 

menunjang kelancaran pekerjaan, meningkatkan pemberian kesempatan 

yang lebih besar kepada pekerja untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

keterampilan dan pekerja yang memiliki kemampuan dan prestasi yang 

lebih baik agar diberi penghargaan. 

2. Indikator-indikator yang diukur dan bobot dari aspek yang dinilai tidak 

bersifat selalu tetap (statis) tetapi perlu diperbaharui sesuai dengan kondisi 

dan perjalanan waktu. 

3. Mengingat selama ini sistem penilaian kinerja di BRI telah menjadi suatu 

kebutuhan, maka sangat dimungkinkan sistem penilaian tersebut 

disempurnakan dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard.  Apabila 

perubahan ini dilakukan konsekuensinya akan membutuhkan waktu dan 

biaya.  Oleh sebab itu agar waktu dan biaya yang dikeluarkan dapat memberi 

manfaat yang efektif yaitu peningkatan kinerja, maka beberapa langkah yang 

diperlukan untuk perubahan itu adalah: 

a. Sebaiknya terlebih dahulu mendapatkan komitmen  dan dukungan 

sepenuhnya dari pihak manajemen eksekutif  terhadap tujuan 

pelaksanaan Balanced Scorecard  

b. Menerjemahkan strategi yang dibuat untuk mencapai visi dan misi ke 

dalam tujuan dan ukuran penting keberhasilan. 

c. Membuat rancangan scorecard  dengan ukuran penting sebagai faktor 

pendorong kinerja 

d. Mengkomunikasikan maksud dan isi scorecard kepada semua pekerja 

di unit kerja masing-masing,  dan mengembangkan sistem informasi 

yang dapat mendukung pelaksanaan Balanced Scorecard. 
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