
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Krisis moneter yang kemudian menjadi krisis ekonomi tejadi di 

Indonesia pada kurun waktu tahun 1997-1998, merupakan sutu perubahan yang 

sangat berat bagi sistem perekonomian nasional. Dalam dua tahun periode 

tersebut, banyak lembaga keuangan termasuk perbankan mengalami kesulitan 

keuangan dan bahkan banyak yang terpuruk, misalnya banyak Bank yang 

dilikuidasi, Bank yang diambil alih manejemennya dan Bank yang dibekukan 

usahanya oleh pemerintah. 

Pada saat itu, suku bunga tinggi yang berakibat inerosotnya kemampuan 

usaha sektor produksi dan menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan 

sebagai intermediator kegiatan investasi, sementara di sisi lain Bank wajib 

memberikan imbalan suku bunga kepada para deposan sesuai tingkat suku 

bunga pasar yang tinggi. Kondisi tersebut tidak dialami oleh Bank Syariah, 

karena pengembalian pada Bank Syariah tidak mengacu pada tingkat suku 

bunga melainkan atas dasar bagi hasil, baik bagi deposan maupun nasabah 

pembiayaan. Oleh karena itu, perbankan dengan prinsip syariah telah 

menunjukkan kekuatannya dalam masa krisis dan memiliki kinerja yang lebih 

baik dibanding sistem perbankan konvensional. Hal ini dapat ditelaah pada rasio 

nasabah bermasalah (Non Pe1:forming Financing) yang lebih rendah, tidak 

terjadi negative spread, konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasi 

(Gambar I), mampu bertahan bahkan menjadi penyelamat, sedangkan Bank 

konvensional belum pulih hingga saat ini. 
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Gambar 1. : Rasio NPF Bank Syariah dibandingkan Bank Konvensional. 

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai 

sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional 

peran syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan 

usaha pembiayaan non-Bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam 

kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan 

hadirnya institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai 

denmn svariah lslam 

Kondisi peran syariah yang cukup pesat di Indonesia menunjukkan 

apresiasi masyarakat terhadap industri keuangan syariah yang juga sudah didukung 

dengan perangkat regulasi, yaitu Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia yang menegaskan bahwa Bank Indonesia selaku otoritas perbankan perlu 



mempersiapkan perangkat peraturan d m  fasilitas penunjang yang mendukung 

operasional Bank syariah. Oleh karena itu, program pengemhangan perbankan 

syariah nasional secara legal jelas dasar hukumnya. 

Bank Indonesia telah membuat cetak biru dan menetapkan visi dan misi 

pengembangan peran syariah nasional, yang disusun dengan inengelaborasi nilai- 

nilai dasar ekonomi syariah yang perlu dijiwai dalam pengembangan peran syariah 

yang lebih baik, ditelaah dari perspektif inikro dan makro. Ditetapkannya visi dan 

inisi yang memperhatikan kondisi aktual peran Syariah Nasional di Indonesia 

ineliputi identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengamh, terinasuk di 

dalamnya tren perkembangan dan permasalahan pada syariah khususnya di 

Indonesia. 

Kondisi tersebut perlu diikuti dengan penerapan prinsip syariah secara 

konsisten, d m  penyempumaan regulasi serta sistem pengawasan yang sesuai 

dengan karakteristik peran syariah, mendukung terciptanya efisiensi d m  daya saing 

syariah, dan juga meningkatkan kestabilan sistem, serta kemanfaatan peran syariah 

bagi perekonomian secara umum. Dengan demikian cetak bim dapat dipakai 

sebagai referensi dalam pengembangan peran syariah dan lembaga keuangan 

Syariah lainnya. 

Bank Syariah dituntut untuk memiliki ketahanan organisasi, karena sampai 

saat ini terbentuknya animo masyarakat terhadap peran industri syariah 

~nenunjukkan peningkatan dan untuk mewujudkan ketahanan organisasi, ha1 ini 

dapat dilakukan dengan menerapkan institusional building dari dalam inaupun di 

luar institusi. Dalam kegiatan pengawasan Bank Syariah, Bank Indonesia berperan 



mendorong agar Bank memenuhi aturan perbankan dan beroperasi dengan prinsip- 

prinsip operasional perbankan yang sehat, sedangkan pengawasan pemenuhan 

prinsip-prinsip syariah, kehalalan akad, transaksi dan produk perbankan syariah 

merupakan tanggung jawab dan kewenangan Dewan Syariah Nasional - M U  

bersama dengan Dewan Pengawas Syariah yang ada pada masing-masing Bank 

Syariah. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu 

penvujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem peran 

altematif yang selain menyediakan jasa perbankan / keuangan yang sehat juga 

memenuhi prinsip syariah. Syariah pada perkembangannya telah menunjukkan 

sistem yang stabil untuk dikembangkan dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Sistem perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup 

pesat. Berdasarkan data Bank Indonesia (2004) dari sisi aset pertumbuhan sebesar 

74 persen pertahun selama tahun 1998 sampai tahun 2001 atau menjadi Rp.2.718 

miliar dari Rp. 479 miliar. Demikian pula dalarn peningkatan dana pihak ketiga 

dari Rp. 392 miliar rnenjadi Rp.1.806 Miliar. Dalam periode tahun 2002 sarnpai 

dengan Desember 2003 berdasarkan data Bank Indonesia (BI), dari sisi aset 

meningkat menjadi 5,61 persen dibandingkan Desember 2002 sebesar 3,9 persen, 

total dana pihak ketiga (DPK) secara nasional sebesar Rp. 5,72 triliun atau tumbuh 

sebesar 95,5 persen dibandingkan Desember 2002 sebesar Rp. 2,92 triliun. Adapun 

pernbiayaan pada periode yang sama tumbuh sebesar 68,5 persen dari Rp. 3,28 

triliun menjadi Rp. 5,53 triliun. Akibat pertumbuhan yang tidak seimbang tersebut 

rasio pembiayaan terhadap DPK juga terus merosot. Per Desember 2003 

Financing to Deposits Ratio (FDR) juga merosot sebesar 103 persen, turun 
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dibandingkan periode yang sama pada tahun 2002 sebesar 112 persen. Demikian 

pula dalam ha1 kelembagaan, juinlah Bank umum syariah telah meningkat dari 

hanya satu Bank umuin syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 

pada tahun 1998, menjadi tiga Bank umuin syariah, 10 unit usaha syariah dan 88 

BPRS pada Juli 2004. Juinlah kantor cabang dari Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah juga meningkat dari 26 menjadi 134 kantor. 

Hasil riset Karim Business Consulting (KBC, 2004) menunjukkan bahwa 

potensi dana nasabah di Indonesia sangat besar . Dana nasabah loyalis sudah habis 

digarap oleh Bank Mualamat dan Bank Syariah Mandiri, namun selain kelompok 

loyalis masih ada golongan nasabah yang kemungkinan bisa menopang 

penghimpunan dana inasyarakat bagi industri perbankan, yakni floating market 

(pasar mengambang) dan konvensional loyalis. Potensi yang dimitiki oleh 

flouting market ini diperkirakan sebesar Rp. 720 triliun, sementara potensi dari 

kaum loyalis konvensional dan tidak inau berpindah menjadi nasabah Bank 

Syariah hanya sebesar Rp. 240 triliun. Kue bisnis sebesar Rp. 720 triliun tersebut 

membuat pelaku industri perbankan berlomba-lomba merebut pangsa pasar. 

Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" yang rnerupakan salah satu pelaku 

industri perbankan syariah yang juga ingin berhasil dalam merebut pangsa pasar, 

dituntut untuk rneningkatkan kineja yang baik sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan yang beragam para "s/akeholder" dan "slzareholder". 

Kinerja yang baik tidak hanya dilihat dari sudut pandang kinerja keuangan tetapi 

juga proses bisnis yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah. 

Selama ini parameter yang digunakan dalam penilaian kineja perusahaan 



hanya diukur melalui parameter keuangan saja, sehingga manajemen h a w  juga 

mengetahui pentingnya parameter lain yang akan digunakan sebagai alat untuk 

lnengukur dan merealisasikan ide cemerlang dalam menjalankan bisnisnya. Salah 

satu alat untuk mengukur kinerja yang lengkap dan komprehensif adalah bulurzced 

scorecard di mana apabila selarna ini proses penilaian kinerja umumnya hanya 

melalui "jhncrnl slutellzent" yaitu menggambarkan kekuatan finansial saja, maka 

dengan lnenggunakan bulunced scorecurd, penilaian kinerja dapat lebih lengkap 

serta dapat memprediksi prestasi perusahaan saat sekarang dan masa depan dengan 

mengkaji dari empat sisi perspektif : (1) perspektif keuangan; (2) perspektif 

nasabah; (3) perspektif proses bisnis internal; (4) perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan (Mulyadi, 2001). 

Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" adalah salah satu unit usaha yang ada 

dalam Bank "X" yang bergerak pada sektor keuangan dan jasa berbasis syariah. 

Untuk mengetahui kinerja secara menyeluruh dan mempertahankan animo 

masyarakat serta mampu bersaing dengan Unit Usaha Syariah pada perbankan 

lainnya, diperlukan beberapa ha1 sebagai berikut : 

a. Metode pengukuran dengan lnenggunakan aspek lain selain aspek keuangan, 

sehingga kinerja pada aspek lain yang mendukung kinerja keuangan akan 

terlihat. 

b. Beluln adanya standar kerja yang lengkap sebagai alat pencapaian kinerja, 

sehingga evaluasi yang dilakukan belum inenggambarkan kinerja secara baik. 

Oleh karena itu diperlukan metode evaluasi lain sebagai perbaikan metode 

evaluasi yang sudah dilakukan. 



c. Beluin ada penelitian yang dilakukan untuk inenilai kine rja unit usaha yang 

berada dalam satu induk usaha sejenis sebagai alat untuk mendorong dan 

meningkatkan pencapaian kinerja. 

Tabel 1. memperlihatkan kinerja Unit Usaha Syariah dari sejak didirikan 

sampai dengan saat ini meliputi perkembangan dana pihak ketiga, nilai 

pembiayaan yang diberikan, rasio Loan to Deposit Ratio( LDR) dan rasio 

peinbiayaan bennasalah atau Non Performing Financing (XPF). Tampak bahwa 

penghimpunan dana pihak ketiga tidak diimbangi dengan penyaluran dana untuk 

pemberian pembiayaanlpinjaman, sehingga berpengaruh pada keuntungan yang 

diterima oleh perusahaan. Penghimpunan dana dari pihak ketiga atau dari nasabah 

hendaknya diikuti dengan kegiatan pembiayaan sehingga tidak membebani biaya 

operasional yang akhirnya dapat mengurangi keuntungan perusahaan. 

Dengan menggunakan balanced scorecard, pengukuran kinerja yang 

didahului dengan penetapan Key Performance Indicator yang mencakup keempat 

perspekif diharapkan dapat digunakan untuk mengkaji produktivitas dan kinerja 

Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" dalam mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

Tabel 1. Kinerja Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" (dalam jutaan) 

Sumber : PT. Bank "X' ( 2004 ). 

7 



1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka identifikasi masalah pada 

penelitian yang diselenggarakan ini adalah sebagai berikut : 

a. Unit Usaha Syariah PT. Bank " X  belum memfonnulasikan visi dan inisinya 

secara tertulis, sehingga belum dapat dibuat suatu indikator yang sesuai dalam 

menentukan keberhasilan inasing-masing unit bisnis inaupun keberhasilan 

perusahaan secara keselumhan. 

b. Penilaian kineja yang sudah berjalan, dirasa masih belum memadai dalain 

memberikan gambaran mengenai prestasi perusahaan, sehingga diperlukan 

rancangan pengukuran kinerja yang lebih lengkap dan komprehensif. 

c. Dalam mencapai tujuan bisnis yang akan datang, Unit Usaha Syariah PT. 

Bank " X  memerlukan formulasi strategi agar dapat menjadikan Unit Usaha 

Syariah PT. Bank " X  sebagai institusi keuangan pilihan masyarakat. Oleh 

karena itu diperlukan sebuah fonnulasi strategi bisnis untuk rnencapai kinerja 

yang lebih baik sesuai yang ditetapkan oleh manajemen. 

Untuk meningkatkan kinerja pada Unit Usaha Syariah PT. Bank "X perlu 

dilakukan pengukuran dengan rnenggunakan alat ukur yang lebih lengkap dan 

koinprehensif agar diperoleh hasil yang optimal. Untuk mencapai ha1 tersebut, 

maka dalam tesis ini dirancang pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep 

balanced scorecard yang akan digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

berdasarkan empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif nasabah, 

perspektif proses bisnis internal dan perspektif peinbelajaran dan perttunbuhan. 



1.3. Rumusan Masalah 

Pengukuran kinerja pada Unit Usaha PT. Bank "X", saat ini hanya diukur 

dengan menggunakan parameter analisis keuangan saja, sehingga diperlukan alat 

analisa yang lebih lengkap dan komprehensif untuk mengukur kinerja riil para 

eksekutif dan pegawainya. Alat ukur tersebut diharapkan dapat mengetahui secara 

lengkap apa yang telah dicapai terutama untuk kepentingan manajelnen dan bagi 

pegawai agar lebih dapat meningkatkan produktivitasnya. 

Balanced scorecard diperlukan sebagai sistem alat ukur kinerja untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh unit kerja tersebut mampu mernberikan 

kontribusi jangka panjang yang positif bagi perusahaan. Dengan demikian rumusan 

masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut : 

a. Bagaimana Unit Usaha Syariah PT. Bank " X  me~nfomulasikan visi dan misi 

perusahaan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi 

kinerja perusahaan. 

b. Diperlukan suatu indikator lain untuk mengukur kinerja Unit Usaha Syariah PT. 

Bank 'X" dengan tidak hanya menggunakan perspektif keuangan, melainkan 

juga dengan perspektif nasabah, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pernbelajaran dan pertumbuhan. 

c. Diperlukan rancangan pengukuran kinerja dengan menggunakan balanced 

scorecard yang selanjutnya rancangan tersebut diharapkan dapat digunakan 

oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank " X .  



1.4. Tujuan dau Kegunaan 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta rurnusan masalah 

yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengembangkan formulasi visi dan misi Unit Usaha Syariah PT. Bank " X  

b. Mengembangkan indikator penilaian dalarn pengukuran kinerja pada Unit 

Usaha Syariah PT. Bank 'X" yang sesuai dengan perspektif keuangan, 

perspektif nasabah, perspektif proses bisnis internal serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

c. Menyusun rancangan pengukuran kinerja Unit Usaha Syariah PT. Bank " X  

secara menyeluruh melalui perspektif keuangan, perspektif nasabah, perspektif 

proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada Unit 

Usaha Syariah PT. Bank " X  dan Sivitas Akademika yaitu sebagai berikut : 

a. Memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh personil pegawai dalam 

Unit Usaha Syariah PT. Bank " X  mengenai visi, misi dan alat untuk 

mengukur kinerja perusahaan yang lengkap dan komprehensif mencakup 

ernpat perspektif dalam balanced scorecard yaitu perspektif keuangan, 

perspektif nasabah, perspektif proses bisnis internal dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

b. Memberikan rekomendasi kepada manajemen mengenai rancangan pengukuran 

kinerja perusahaan untuk masa mendatang dengan rnenggunakan balanced 

scorecard. 

c. Sebagai rekomendasi bagi manajernen bahwa rancangan pengukuran kinerja 

dengan menggunakan balanced scorecard merupakan alat ukur kinerja 
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perusahaan yang spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dicapai 

(achievable), dan realitas (realitic). 

1.5. Ruang Lingkup 

Mengingat cakupan dan pembahasan balanced scorecard sangat luas serta 

keterbatasan waktu dan dana maka penelitian ini difokuskan pada studi kasus yang 

ada di Unit Usaha Syariah PT. Bank " X .  Ruang lingkup penelitian ini dibatasi 

pada formulasi visi dan misi serta penentuan faktor-faktor yang dianggap penting 

guna menyusun alat untuk mengukur kinerja dengan menggunakan balanced 

scorecard, sehingga inampu menetapkan bobot setiap perspektif dan tolok ukur 

kinerja ditinjau dari perspektif keuangan, perspektif nasabah, perspektif proses 

bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta sebagai bahan 

rekomendasi penyusunan penilaian kinerja bagi perusahaan. 




