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Persaingan bisnis yang semakin tinggi menuntut perusahaan untuk 
terus meningkatkan kinerja berbagai elemen di dalam organisasi. 
Pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia beberapa tahun 
terakhir dari beberapa sektor usaha mengalami peningkatan yang cukup 
siginifikan. Pertumbuhan bisnis suatu perusahaan biasanya diukur 
berdasarkan kinerjanya. Pengukuran kinerja suatu perusahaan biasanya 
dilakukan dengan menilai aspek keuangan saja namun biasanya 
keberhasilan kinerja keuangan merupakan hasil dari kinerja berbagai 
elemen lain dalam perusahaan yang seringkali lebih sulit diukur. 

Oleh karena itu kemudian dikembangkan konsep balanced scorecard 
oleh Kaplan dan Norton (1992) yang mencoba mengukur kinerja suatu 
perusahaan dari berbagai perspektif tidak hanya dari perspektif keuangan 
saja dan menerjemahkannya kedalam suatu actionplan yang terukur. 
Persaingan bisnis dalam dunia perbankan menuntut Bank Mega untuk terus 
memperbaiki kinerjanya. Kinerja perusahaan memang tidak hanya diukur 
dengan aspek tertentu saja atau pengukuran aspek yang sulit diukur juga 
mesti dipertimbangkan. 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) menganalisis kinerja PT Bank Mega, 
Tbk dengan menggunakan kerangka Balanced Scorecard (2)  Menganalisis 
faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kinerja 
PT Bank Mega, Tbk  

Penelitian ini dilaksanakan di PT kantor pusat dan kantor pusat 
operasional PT Bank Mega, Tbk yang berlokasi di . Jend. Sudirman Kav 45-
46 Jakarta Selatan. Penelitian pengukuran kinerja perusahaan ini adalah 
dengan metode Balanced scorecard dengan studi kasus. Data yang 
dikumpulkan berupa data primer dari hasil mentebar kuesioner kepada 
nasabah bank dan pegawai dan data sekunder dari data historis perusahaan 
dan laporan keuangan bank serta studi literatur yang tekait dengan pokok 
bahasan dalam penelitian ini. Analisis kinerja dengan menggunakan empat 
pendekatan yakni finansial, pertumbuhan dan pembelajaran, proses bisnis 
internal dan customer. Analisis lain yang digunakan untuk menentukan 
kategori kinerja perusahaan dengan teknik rentang kriteria dan metode 
paired comparison. Sedangkan uji Mann Whitney digunakan sebagai salah 
satu metode untuk menentukan tingkat kepuasan customer. 

Peniltian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pegawai 
dan nasabah bank. Pegawai bank yang dijadikan responden adalh 
sebanyak 73 orang sedangkan untuk nasabah berjumlah 100 orang. Hasil 
kuesioner pegawai menunjukkan jenis kelamin yang mendominasi dari para 
responden adalah pria, komposisi responden terbesar adalah pada 
kelompok umur 31-35 tahun, komposisi pendidikan responden terbesar 



adalah pada kelompok S1, pengalaman kerja adalah selama 3-5 tahun. 
Sedangkan untuk customer adalah responden dengan jenis kelamin pria 
lebih mendominasi, jumlah responden terbesar adalah dalam kisaran umur 
31-40 tahun, komposisi responden terbesar adalah karyawan swasta, 
memiliki tingkat pengeluaran > Rp. 2.000.000 per bulan. 

Pengukuran kinerja keuangan PT bank Mega, Tbk dengan 
menggunakan indikator non performing loan yang berupa nilai NPL dan 
rasio terhadap total kredit, Laba/rugi yang berupa laba/rugi operasional dan 
non opersional, dan indikator lain adalah net interest margin dan rasio-rasio 
keuangan. Dari Segi Kinerja, PT bank Mega sudah sangat baik dimana nilai 
kriteria diatas rata-rata bila dibandingkan yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai NPL yang relatif kecil, nilai Net 
Interest Margin (NIM) adalah sebesar 4,4%. Untuk kesehatan bank, dinilai 
berdasarkan rasio rentabilitas dan likuiditas. Rasio rentabilitas yang diukur 
adalah ROA dan Cost Efficientcy. Nilai ROA adalah sebesar 1,92%, cost 
eficientcy adalah sebesar 42,43%. 

Pengukuran kinerja pertumbuhan dan pembelajaran PT Bank Mega, 
Tbk terdiri dari tiga indikator yaitu kemampuan karyawan, kemampuan 
sistem informasi, serta motivasi dan pemberdayaan. Hasil kuesioner 
menunjukkan pada kapabilitas pegawai adalah jawaban Puas (45,6%) untuk 
kepuasan kerja, persentase jawaban puas 42,5% untuk produktivitas 
pegawai dan kemampuan mempertahankan pegawai dengan persentase 
jawaban puas sebesar 58,9%. Kemampuan sistem informasi pegawai 
dijawab responden puas sebanyak 51,6%. Keseluruhan responden 
menanggapi indikator motivasi dan pemberdayaan ini dengan jawaban 
Biasa saja (39,53%). 

Pengukuran kinerja bisnis internal dapat dilihat dari upaya perusahaan 
melakukan inovasi dan operasi. Secara keseluruhan tanggapan pegawai 
pada upaya inovasi yang dilakukan perusahaan adalah biasa saja (37,44%). 
tanggapan responden mengenai proses operasional perusahaan adalah 
puas dengan persentase sebesar 46,58%. Kegiatan operasi yang berjalan di 
PT Bank Mega, Tbk Kantor Pusat dapat digambarkan berdasarkan 
perkembangan dana dan kredit yang meliputi : hasil usaha, perhimpunan 
dana, penyaluran dana, perkembangan nasabah dan jumlah nasabah. 
Pengukuran kinerja customer diukur dengan tingkat kepuasan customer. 
dengan kriteria yang diukur keandalan, daya tanggap, jaminan,  empati, dan 
penampilan fisik. Sebesar 52,83% nasabah merasa bisa mengandalkan 
pihak bank dalam setiap transaksi. Daya tanggap bank dalam pelayanan 
dianggap nasabah biasa saja (52,5%). emampuan perusahaan untuk 
memberikan jaminan dijawab dengan persentase puas 52%. Penilaian 
empati yang diberikan perusahaan dijawab dengan biasa saja. Tanggapan 
responden mengenai dimensi fisik adalah 55,5% jawaban puas. 

Kualitas mutu pelayanan dilihat tingkat kesenjangan pengalaman dan 
harapan. Tingkat kesenjangan yang diperoleh adalah -0,283 kualitas tingkat 
pelayanan baik. Sedangkan tingkat kepuasan customer adalah sebesar 
86,5%. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PT Bank Mega, Tbk dengan 
menggunakan teknik rentang skala . Berdasarkan hasil pengujian dengan 



teknik rentang skala diatas, kinerja PT bank Mega, Tbk menunjukkan total 
skor 36. Maka dengan menggunakan rentang kriteria, kinerja PT bank 
Mega, Tbk adalah baik. Pengukuran kinerja keuangan PT Bank Mega, Tbk 
dengan menggunakan indikator kesehatan diperoleh skor 100 yang berarti 
sangat baik. Berdasarkan perhitungan rentang kriteria, skor kinerja 
pertumbuhan dan pembelajaran adalah 15.dapat digolongkan cukup baik. 
bahwa kinerja proses bisnis internal PT Bank Mega, Tbk sudah cukup baik. 
Pengukuran kinerja Costumer PT bank Mega, Tbk dengan dua aspek 
pengukuran yakni tingkat kepuasan pelanggan dan Kemampuan 
mempertahankan pelanggan, berdasarkan pada rentang kriteria 
menunjukkan bahwa kinerja  customer PT Bank Mega, Tbk sudah sangat 
baik. 

Penilaian kinerja PT Bank mega, Tbk dengan menggunakan metode 
paired comparison, kuesioner diberikan kepada beberapa Kepala Cabang. 
Berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode paired 
comparison diperoleh nilai total sebesar 4,039 dari empat aspek yang 
diukur. Total skor sebesar 4,039 dan berada pada rentang kriteria            
3,41 – 4,20 sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keseluruhan PT Bank 
Mega, Tbk baik. 
 Berdasarkan dari peneltian ini yang harus beberapa diperhatikan oleh 
pihak manajemen adalah masalah pelayanan transaksi, sistem informasi. 
Pembenahan harus dilakukan pada bagian operasional agar pelayanan 
yang akan diterima nasabah memuaskan. Solusi utama dalam hal transaksi 
yang utama memang menambah jumlah customer service atau teller. 
Namun secara nilai ekonomis bagi perusahaan penambahan pegawai 
berarti bertambahnya beban. Secara signifikan tidak perlu pembenahan 
serius untuk perusahaan. Namun untuk jangka panjang perusahaan 
sebaiknya harus mempertimbangkan kinerja sumberdaya manusia yang 
dimilikinya. Pemberian penghargaan cukup berpengaruh pada motivasi 
pegawai. Agar bisa bersaing pada industri perbankan peran sumberdaya 
manusia memang sangat penting dalam menunjang kinerja perusahaan. 
 Pada kasus PT Bank Mega, Tbk peran pihak manajemen sangat 
berpengaruh dalam penerapan BSC ini. Ketika kemampuan pegawai, 
kemampuan sistem informasi serta motivasi dan pemberdayaan pegawai 
maksimal maka tingkat employee skills akan mendukung suatu proses bisnis 
internal. Proses bisnis internal berupa inovasi dan operasional akan 
berpengaruh pada kemampuan pegawai mencerna target perusahaan. 
Perusahaan yang semakin inovatif akan menarik perhatian pelanggan. 
Proses operasional yang baik akan berdampak baik pada kepercayaan 
pelanggan Ketika customer merasa segala keinginan terpenuhi dalam hal 
pelayanan maka keinginan nasabah untuk menanamkan uangnya pada 
sektor perbankan akan meningkat. 
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