
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

        Kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan kepada pihak 

perbankan untuk memperluas usahanya baik dalam penciptaan produk-produk 

perbankan yang baru, maupun dalam upaya peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat menyebabkan perkembangan industri ini semakin pesat.  Keadaan ini 

menimbulkan persaingan yang semakin tajam dalam mendapatkan peluang-

peluang bisnisnya.  Untuk menghadapi persaingan yang ketat diperlukan 

pengendalian manajemen yang baik sehingga kegiatan operasional dapat berjalan 

secara efektif dan efisien.  Filosofi yang dipergunakan dalam melakukan 

penilaian kinerja manajemen bertitik tolak dari keinginan pemilik saham maupun 

top manajemen yaitu “sehat dan tumbuh”.  Oleh karena itu dalam menilai 

keberhasilan suatu unit kerja bank,  yang dinilai adalah tingkat kesehatan, tingkat 

pertumbuhan serta pencapaian rencana kerja anggaran (RKA).  Berdasarkan 

ketiga hal tersebut ditentukan baik tidaknya pengelolaan suatu unit kerja 

(Hadinoto,2003).  Namun demikian,  apabila diperhatikan sebetulnya ketiga 

aspek yang dinilai tersebut pada akhirnya hanyalah merupakan gambaran kinerja 

perusahaan dari aspek keuangan.  Penilaian kinerja tersebut belum cukup 

komprehensif karena belum memberikan penilaian dari aspek lainnya yang 

sebetulnya sebagai pendorong (driver) hingga perusahaan mencapai kinerja 

keuangan sebagaimana yang diinginkan oleh stakeholder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         Pentingnya mengukur kinerja yang lebih komprehensif dalam suatu bentuk 

usaha semakin disadari dalam era persaingan, dimana hasil penilaian kinerja 

tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi bisnis dalam 

jangka panjang.  Pengukuran kinerja konvensional yang banyak digunakan saat  
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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.  

         Berkaitan dengan bagaimana pengukuran kinerja perusahaan secara 

komprehensif dan seimbang, maka Kaplan dan Norton (1992) memperkenalkan 

suatu alat ukur kinerja yang dikenal dengan Balanced Scorecard.  Metoda 

Balanced Scorecard ini mulai banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan 

besar dan terbukti sangat efektif dalam meningkatkan daya saing perusahaan 

yang selanjutnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  Penilaian kinerja 

dengan metoda Balanced Scorecard dibandingkan dengan metode konvensional, 

yang hanya memotret perusahaan dari perspektif keuangan, dipandang lebih 

komprehensif,  karena juga  mengukur kinerja perusahaan dari  tiga perspektif 

lain yaitu pelanggan, proses bisnis dan proses tumbuh dan belajar.   Alat ukur 

Balanced Scorecard sebetulnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan 

penilaian secara konvensional, tetapi dimaksudkan untuk melengkapi, sehingga 

perusahaan tidak hanya memandang kinerja dari satu sisi dalam jangka pendek 

tetapi juga harus mengukur berbagai faktor yang mendorong tercapainya tujuan 

jangka panjang.  

          Era perdagangan bebas tidak dapat dihindarkan tetapi harus dihadapi oleh 

semua orang dan semua organisasi termasuk industri perbankan. Dampak positif 

dari era ini adalah terjadinya arus modal asing masuk, transfer informasi, ilmu 
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dan teknologi, penambahan lowongan kerja dan memberi kesempatan konsumen 

untuk memilih produk/jasa bermutu lebih banyak. Namun harus dicermati juga 

dampak negatif, terutama bagi negara berkembang yang belum siap, misalnya 

akan terjadi persaingan yang semakin ketat dan  tidak seimbang antara 

produk/jasa dalam negeri dan produk/jasa luar negeri.   

        Daya saing adalah kata kunci sukses, yang dapat diperoleh dengan usaha 

bisnis memanfaatkan dan meningkatkan kekuatan perusahaan baik dari sisi asset 

tangible maupun dari sisi asset intangible membentuk sinergi dalam 

meningkatkan daya saing untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat.  

Keunggulan dari sisi aset tangibel dapat digambarkan dari aspek keuangan 

sedangkan keunggulan dari sisi asset intangibel meliputi dan terkait dengan 

aspek pelanggan, proses bisnis internal dan  proses pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

          PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) merupakan salah satu bank 

pemerintah yang juga ingin mendapatkan laba untuk memenuhi keinginan pihak 

yang berkepentingan (stake holder).  Dalam menjalankan usahanya visi BRI 

adalah menjadi bank terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.  

Sedangkan misi BRI adalah: (1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik 

dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah 

untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, (2) Memberikan pelayanan 

prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung 

oleh sumberdaya manusia yang professional dengan melaksanakan good 

corporate governance, (3)Memberikan keuntungan dan manfaat optimal kepada 
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pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder). Untuk mencapai visi dan 

misinya maka bank harus dapat menjalankan operasinya dengan  memberikan 

nilai terbaik bagi customer sehingga diperoleh kinerja yang baik.  Visi dan misi 

tersebut apabila  diuraikan sebetulnya telah mencakup  dari berbagai perspektif 

atau sudut pandang, yaitu: 

1. Perspektif keuangan, ditransformasikan dengan keinginan BRI untuk 

menjadi bank komersial yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat 

yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan ( stake holder). 

2. Perpektif pelanggan (nasabah), ditransformasikan dengan menjadi bank 

yang mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan pelayanan 

prima kepada nasabah 

3. Perspektif internal bisnis, ditransformasikan dengan menjadi bank yang 

melakukan kegiatan perbankan terbaik  

4. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, ditransformasikan dengan 

menjadi bank yang didukung oleh sumber daya manusia yang 

professional dengan melaksanakan praktek good corporate governance.  

         Namun demikian penilaian kinerja di unit kerja operasional BRI  masih 

menghadapi beberapa kendala yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Penilaian kinerja yang dilaksanakan belum mencerminkan seluruh aspek 

yang terkait dengan operasional suatu unit kerja sesuai visi dan misi BRI.  

Hal ini terlihat misalnya dalam sistem penilaian kinerja yang selama ini 

dijalankan belum menggambarkan bagaimana kepuasan customer 

(nasabah) BRI dalam suatu unit kerja sesuai dengan visi BRI yaitu 

menjadi bank terkemuka dengan mengutamakan kepuasan nasabah.  
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2. Belum ada standar penilaian kinerja baik terhadap individu maupun 

organisasi   yang mencakup aspek non keuangan dan keuangan secara 

komprehensif dan baru sebatas aspek keuangan. 

3. Penilaian kinerja yang dilakukan kurang memberi ruang bagi upaya 

peningkatan produktivitas, kualitas pelayanan, motivasi dan kepuasan 

kerja pegawai.   

 

1.3. Perumusan Masalah 

       Dari latar belakang dan masalah penilaian kinerja yang dihadapi di BRI 

dengan studi kasus di salah satu unit kerja dapat dirumuskan permasalahan 

pokok, yaitu: 

1. Bagaimana kinerja Kantor Cabang BRI Bogor  apabila diukur berdasarkan 

perspektif  keuangan, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal 

dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

2. Faktor-faktor apa saja yang perlu mendapat perhatian  untuk meningkatkan 

kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. 

3. Bagaimana hasil penilaian kinerja hasil Balanced Scorecard apabila 

dibandingkan dengan penilaian kinerja yang selama ini diterapkan. 

 

1.4. Tujuan  Penelitian 

 

         Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yag telah dikemukakan, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

 

1. Menganalisa  kinerja perusahaan (Kantor Cabang BRI Bogor) dengan 

metode Balanced Scorecard. 

2. Menganalisa faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan atau yang perlu 

diperbaiki untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
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3. Membandingkan penilaian kinerja hasil Balanced scorecard  dengan 

penilaian kinerja yang diterapkan selama ini 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

        Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.  

Manfaat penelitian terutama untuk: 

1. Memberikan gambaran kepada manajemen tentang sistem pengukuran 

kinerja yang lebih komprehensif  dengan konsep Balanced Scorecard 

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. 

   

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

         Kegiatan penelitian ini dibatasi pada pengukuran kinerja di BRI Cabang 

Bogor dengan pendekatan Balanced Scorecard.  Adapun Key Performance 

Indicator (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja pada masing-masing 

perspektif ditentukan sebagai berikut:    

1. Perspektif  Keuangan 

Untuk mengukur kinerja keuangan  digunakan 3 (tiga) indikator, yaitu:  

(a) tingkat kesehatan  yang ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan 

dengan: 

-  Aspek kualitas aktiva produktif, dengan mengukur rasio Aktiva 

Produktif yang Diklassifikasikan (APYD) terhadap Aktiva 

Produktif (AP). 
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- Aspek  manajemen, yang mencakup manajemen permodalan, 

manajemen kualitas asset, manajemen umum, manajemen 

rentabilitas dan manajemen likwiditas yang secara keseluruhan 

terdiri dari 80 pertanyaan. 

-  Aspek rentabilitas, dengan mengukur Return on Assets (ROA), 

rasio efisiensi, dan 

-  Aspek likwiditas, dengan mengukur  Loan to Deposit Ratio 

(LDR). 

 (b) Pencapaian RKA (Rencana Kerja Anggaran); dan (c) Pertumbuhan 

(Rate of Growth / ROG). 

2. Perspektif pelanggan 

Untuk mengukur kinerja pelanggan digunakan dua indikator, yaitu tingkat 

kepuasan  dan loyalitas pelanggan.  Tingkat kepuasan pelanggan akan 

dilihat dari dimensi-dimensi kualitas produk dan layanan sesuai dengan 

karakteristik produk dan layanan perbankan sedangkan loyalitas 

pelanggan dilihat dari retensi customer.  Menilai tingkat kepuasan 

pelanggan (nasabah), digunakan kualitas layanan yang terdiri dari 5 

(lima) dimensi, yaitu: 

a. Dimensi  reliability (kehandalan  mewujudkan janji)  

b. Dimensi  responsiveness (ketanggapan atau kecepatan pelayanan) 

c. Dimensi assurance (jaminan pelayanan) 

d. Dimensi empathy (kemampuan memahami kebutuhan nasabah) 

e. Dimensi tangible (tampilan fisik). 

 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 
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Mengukur kinerja proses bisnis internal dilihat dari indikator proses 

operasi dan inovasi.  Pada pengukuran proses operasi dilihat  dari 

perencanaan, koordinasi kerja dan pengawasan yang dilakukan.  

Sedangkan inovasi dinilai dari upaya Bank BRI dalam memenuhi harapan 

nasabah dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.  

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran  

            Kinerja pertumbuhan dan pembelajaran dilihat dari 3 (tiga)  indikator, 

yaitu: tingkat kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi serta 

motivasi dan pemberdayaan.  Tingkat kemampuan pegawai diukur dari 

kepuasan kerja pegawai,  produktifitas pegawai dan kemampuan 

mempertahankan pegawai.  Kemampuan sistem informasi diukur dari 

ketersediaan, akurasi dan kecepatan informasi.  Motivasi dan 

pemberdayaan diukur dari jumlah saran pegawai, sistem reward dan 

punishment, pencapaian target perusahaan, kinerja tim, pendelegasian 

wewenang dan proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




