
Magister Manajemen Agribisnis 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 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. Beberapa sektor 

yang dinilai cukup produktif diantaranya adalah pengangkutan dan komunikasi, 

sektor listrik-gas-air bersih, sektor bangunan, sektor keuangan-persewaan-jasa 

perusahaan, jasa-jasa dan lain-lain. Seperti terlihat pada Tabel 1, pertumbuhan 

nilai PDB tersebut menunjukkan bahwa persaingan bisnis Indonesia pada 

sektor ekonomi sedang mengalami perkembangan yang cukup 

menggembirakan. 

Tabel 1. Nilai PDB Tahun 2002 dan 2003, Pertumbuhan Tahun 2003 Menurut 
Lapangan Usaha 

  
LAPANGAN USAHA 

  
  

Atas Dasar 
Harga Berlaku 
(triliun rupiah) 

Atas Dasar 
HargaKonstan 

1993 
(triliunrupiah)  

Laju 
Pertumbuhan 

Th. 2003 

2002 2003 2002 2003 (persen) 

1.Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan  275,3  296,2  68,7  70,4    2,48  

2. Pertambangan dan Penggalian  178,2  191,2  40,4  40,6     0,46  

3. Industri Pengolahan  409,7  440,5  112,0  115,9    3,50  

4. Listrik, Gas dan Air Bersih  30,5  39,7  7,5  8,1    6,82  

5. Bangunan  94,0     107,1  25,5  27,2    6,70  

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran  265,5  291,6  68,3  70,9    3,74  

7. Pengangkutan dan Komunikasi  92,8  111,7  33,9  37,5    10,69  

8. Keuangan, Persewaan  dan Jasa Perusahaan,     110,2     123,0  30,6  32,5    6,28  

9. Jasa-jasa  154,5  185,7  40,1  41,5    3,44  

PDB  1.610,6  1.786,7  426,9  444,5    4,10  

PDB TANPA MIGAS  1.433,8  1.594,9  394,5  412,7    4,60  

 
Sumber : BPS (2003) 
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Pertumbuhan bisnis suatu perusahaan biasanya diukur berdasarkan 

kinerjanya. Pada umumnya keberhasilan perusahaan diukur melalui ukuran 

kinerja keuangan. Namun disadari kemudian keberhasilan yang dilihat dari 

kinerja keuangan tidaklah memberikan gambaran utuh mengenai kemampuan 

perusahaan dalam bersaing dan terus menghasilkan profit baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Hal ini disebabkan karena keberhasilan 

kinerja keuangan merupakan hasil dari kinerja berbagai elemen lain dalam 

perusahaan yang seringkali lebih sulit diukur atau intangible. 

 Oleh karena itu, 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 action plan yang terukur. Apabila telah 

dirumuskan ukuran-ukuran dari kinerja suatu perusahaan yang telah berimbang 

(balance) perusahaan dapat berkembang secara konsisten dalam jangka 

panjang akibat dari kinerja yang bersifat pendorong (real driver) dan bukan 

kinerja keuangan saja. 

 Persaingan dalam bidang perbankan terutama dalam manarik perhatian 

nasabah dalam hal kredit ataupun menyimpan uang dalam bentuk tabungan 

menjadi hal yang terus diperhatikan oleh perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa keuangan. Dalam hal permintaan kredit, bank-bank terus bersaing 

agar dapat menarik perhatian nasabah. Seperti pada Gambar 1, terlihat 

permintaan kredit didominasi oleh kelompok bank kecil dan menengah baru 

kemudian bank besar.  
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 Sumber : Depkeu (2003) 

Gambar 1. Permintaan Kredit Berdasarkan Kelompok Bank 

 Namun, sejak dilakukannya likuidasi bank yang dilakukan oleh Badan 

Penyehatan Perbankan, kinerja bank-bank  terus dipertanyakan. Bahkan Pada 

bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank 

Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan 

Indonesia, bergabung menjadi satu yang kini disebut dengan nama Bank 

Mandiri. Rekapitulasi perbankan pada tahun 1999 tersebut menyebutkan juga 

ada beberapa bank yang dalam kategori penyehatan. Beberapa bank juga 

harus masuk ke dalam kelompok Bank Take  Over karena memang diragukan 

oleh BPPN. Kategori Bank Take Over dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. 
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Tabel 2. Bank Take Over (BTO) 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 

PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Duta Tbk PT Bank Niaga Tbk 

PT Bank Danamon Tbk PT Bank Nusa Nasional Tbk PT Bank Bali Tbk 

PT Bank Tiara Asia Tbk PT Bank Risjad Salim Inter’l  

PT Bank PDFCI Tbk PT Bank Tamara Tbk  

 PT Bank Pos Nusantara  

 PY Jayabank Internasional  

 PT Bank Rama Tbk  

 Sumber : BPPN (1999) 

Selain itu, berdasarkan dokumen resmi BPPN, 1999 juga menyebutkan 

beberapa bank  swasta dan bank pemerintah yang ikut serta dalam kategori 

bank peserta rekapitalisasi. Bank swasta yang masuk dalam kategori ini adalah 

Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Umum Koperasi, Bank 

Universal, Bank Arta Media, Bank Prima Express dan Bank Patriot. Sedangkan 

bank pemerintah yang juga masuk dalam kategori peserta rekapitulasi adalah 

Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia dan Bank 

Rakyat Indonesia. 

 Bank Mega merupakan salah satu bank swasta indonesia memiliki 

kinerja cukup baik. Berdasarkan dokumen tersebut terlihat bahwa Bank Mega 

tidak termasuk kategori penyehatan. Hal ini dimungkinkan bahwa Bank Mega 

telah berhasil berkompetisi dan meningkatkan kinerjanya sehingga terhindar 

dalam penyehatan yang dilakukan oleh BPPN. 
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 Persaingan bisnis dalam dunia perbankan menuntut Bank Mega untuk 

terus memperbaiki kinerjanya. Kinerja perusahaan memang tidak hanya diukur 

dengan aspek tertentu saja. Banyak aspek yang dapat menilai suatu 

perusahaan dinilai baik kinerjanya. Pengukuran yang dilakukan oleh 

perusahaan biasanya adalah berdasarkan pada aspek finansial yang dilihat 

dengan pertumbuhan ROI atau ROE. Selain keuangan aspek lainnya juga bisa 

dipertimbangkan.  

 Dengan analisis kinerja yang baik, perkembangan suatu bisnis akan 

dapat diketahui. Analisis kinerja yang telah dikenal selama lebih memfokuskan 

aspek finansial saja sehingga banyak kalangan eksekutif dan profesional 

mengalami kesulitan dalam menentukan apakah penigkatan kinerja yang ada 

mencerminkan tercapainya tujuan jangka panjang perusahaan. Pengukuran 

kinerja yang berorientasi pada masa depan tersebut, tidak hanya memfokuskan 

pada aspek-aspek lain yaitu non finansial. Perpaduan antara kedua aspek 

tersebut akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

 Balanced Scorecard merupakan sistem manajemen yang dapat 

digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan, memantau perkembangan 

kinerja, serta menjalin strategi dengan program-program kerja perusahaan 

dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan perusahaan. Pimpinan 

perusahaan dapat menggunakan Balanced Scorecard untuk senantiasa 

meneliti aspek–aspek didalam perusahaannya, yang dikelompokkan dalam 

perspektif Financial (keuangan), Customer (pelanggan), Internal Business 

Process (Proses Bisnis Internal), dan Learning and Growth (Pembelajaran dan 

Pertumbuhan). 
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 Berbeda dengan metode-metode analisis kinerja perusahaan lainnya, 

Balanced Scorecard mencoba menyeimbangkan antara tujuan jangka panjang 

dan jangka pendek dari perusahaan, pengaruh eksternal dan internal 

perusahaan, serta faktor leading (pengarah) dan faktor lagging (pengikut) 

dalam perusahaan, dengan tujuan akhir pencapaian visi perusahaan. Balanced 

Scorecard diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pengambilan 

keputusan dan secara sistematis melakukan tindakan koreksi atas kekurangan 

yang terjadi dalam operasi bisnis dan manjemen perusahaan. 

 

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 Mega, Tbk.  

 Maka perumusan masalah dari penelitian ini lebih difokuskan pada 

pengembangan pengukuran kinerja perusahaan dengan kerangka Balanced 

Scorecard studi kasus pada PT Bank Mega, Tbk dengan memperhatikan hal-

hal berikut : 

a. Bagaimana kinerja PT Bank Mega, Tbk bila dilihat dari perspektif keuangan, 

perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran ? 

b. Faktor-faktor apa yang diperhatikan dalam upaya peningkatan kinerja? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan tujuan dari 

Penelitian ini adalah untuk: 

a. Menganalisis kinerja PT Bank Mega, Tbk dengan menggunakan kerangka 

Balanced Scorecard.  

b. Menganalisis faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam rangka 

meningkatkan kinerja PT Bank Mega, Tbk. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

perusahaan berupa rumusan parameter kinerja yang diperlukan dalam 

mendukung strategi bisnis perusahaan. Rumusan parameter ini juga 

diharapkan dapat diimplementasikan dalam suatu sistem informasi pengukuran 

kinerja yang memonitor pengelolaan manajemen perusahaan dalam parameter-

parameter yang terukur sehingga mudah dianalisa dan dievaluasi kontribusinya 

dalam mendukung strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. 

 

1.5.  Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dari penelitan ini mencakup : 

a. Permasalahan aspek sistem penilaian kinerja pada PT Bank Mega, Tbk 

b. Penelitian ini terbatas pada tahap pemberian alternatif pemecahan 

masalah. Aplikasi dan implementasi dari sistem penilaian kinerja 

diserahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen perusahaan. 




