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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi 

terhadap sistem pengukuran kinerja berbasis balanced scorecard  

yang telah berjalan di bank bjb Cabang Cirebon, dan untuk 

mengetahui apakah sistem yang berjalan telah diterapkan sesuai 

dengan teori yang berlaku umum, serta dapat menunjang 

peningkatan kinerja bank bjb. 

4.1 Objek / unit analisis 

4.1.1 Sejarah bank bjb 

Bank BJB dalam perjalanannya telah banyak mengalami 

perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 

melatarbelakangi nasionalisasi salah satu perusahaan milik 

Belanda yang berkedudukan di Bandung, salah satu perusahaan 

Belandan yang dinasionalisasi adalah De Erste Nederlansche 

Indische Shareholding N.V., yang merupakan sebuah bank 

hipotek. Tindak lanjut atas diberlakukannya peraturan pemerintah 

tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan akta notaris 

Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 

13 Mei 1961 serta dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur 

Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, 

mendirikan PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat
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dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari kas Daerah 

sebesar Rp. 2,500,000,-. 

Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, diperkuat 

kedudukan hukumnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Barat No. 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 mengenai 

kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat 

sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang perbankan. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-040/PD/1978 

tanggal 27 Juni 1978 nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah 

Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat.  

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat pada tahun 1992, 

meningkatkan  status hukumnya menjadi bank umum devisa 

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992, serta berdasarkan 

Perda nomor 11/1995 dengan sebutan “Bank Jabar”. Perda nomor 

22/1998 dan akta pendirian nomor 4 tanggal 8 April 1999 berikut 

akta perubahan nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 

April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan 

Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) hal tersebut 

merupakan upayah yang dilakukan dalam rangka mengikuti 

perkembangan perekonomian dan perbankan.  

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat merubah namanya 

menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 
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berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007, Surat 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 

per tanggal 26 November 2007, serta SK Direksi No. 

1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007. Perubahan 

nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat sekaligus 

menetapkan call name resmi PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten dengan sebutan Bank Jabar Banten, 

hingga dilakukan perubahan kembali pada tanggal 5 Juli 2010 

melalui Surat Keputusan Direksi No. 1337/SK/DIR-PPN/2010 

Bank Jabar Banten resmi berubah nama menjadi Bank BJB. 

4.1.2 Profile bank bjb 

Bank BJB menjadi bank pembangunan daerah pertama di 

Indonesia yang melantai saham di Bursa Efek Indonesia terhitung 

sejak bulan Juli 2010, dan hingga saat ini bank bjb telah memiliki 

dua jenis saham yang terdiri dari saham seri A dan saham seri B, 

saham seri A merupakan saham yang telah dimiliki oleh para 

pemegang saham terdahulu sebelum bank bjb resmi melempar 

sahamnya ke bursa dengan komposisi kurang lebih 75%, 

sedangkan saham seri B merupakan saham yang ditawarkan ke 

pasar dan diperjualbelikan di bursa saham, berikut struktur 

pemegang saham yang terdapat di bank bjb saat ini : 
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Struktur Pemegang Saham FY'15 FY'15

Pemerintah Prop Jawa Barat 38,26 38,26

Pemerintah Kota / Kab Prop Jabar 23,61 23,61

Pemerintah Prop Banten 5,37 5,37

Pemerintah Kota / Kab Prop Banten 7,76 7,76

Total Saham Seri A 75 75

Perorangan Dalam Negri 6,24 3,46

Institusi dalam Negri 7,26 12,69

Perorangan Asing 0,02 0,11

Institusi Asing 11,48 8,74

Total Saham Seri B 25 25

Tabel 4.1 Struktur pemegang saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data internal bank bjb 

Keputusan Direksi tahun 2015 mengenai struktur 

organisasi, menyatakan bahwa bank bjb dipimpin oleh satu orang 

Direktur Utama dan enam orang Direktur yang membawahi Enam 

Direktorak, yang terdiri dari Direktur komersial, Direktur 

Konsumer, Direktur Mikro, Direktur operasional, Direktur 

keuangan, dan Direktur kepatuhan dan manajemen resiko. Bank 

bjb dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya melalui keenam 

direktorat tersebut dibentuk 25 Divisi, 2 Unit Khusus, 2 Group 

Khusus, 5 Kantor Wilayah, serta 62 Kantor Cabang. Adapun 

struktur organisasi bank bjb akan dijelaskan dalam Gambat 4.1 

sebagai berikut : 

 

 

 

 



63 
 

Audit Internal

Corporate Secretary

Kepatuhan

Manajemen Resiko

Sumber Daya 

Manusia

Pendidikan & 

Pletihan

Kantor Wilayah

Kantor Cabang

Pengendalian 

Keuangan

Trisuri

Perencanaan 

Strategis

Hukum

Credit Risk

Jaringan dan 

Layanan Opr

Umum

Teknologi 

Informasi

Change 

Management 

Office

Kredit UMKM

Kredit BPR & 

LKM

Penyelamatan 

Kredit

Group 

Perencanaan 

Bisnis  Mikro

Group Resiko 

Bisnis Mikro

Manajemen anak 

perusahaan

Kredit Retail & 

Konsumer

Dana & Jasa 

Konsumer

KPR & KPB

KonsumerKomersial

Korporasi dan 

Komersial

Institutional 

Banking

Internasional

Operasional Keuangan
Kepatuhan dan 

Manajemen Resiko
Mikro

Direktur Utama

Rapat Umum Pemegang
Saham

Dewan 
Komisaris

Electronic 
Banking

Administrasi 
Kredit & Bisnis 

Legal

Komite Eksekutif  
& Risk Capital 

Comitee

Komite Audit, Komite 
Remunerasi & Nominasi, 

Komite Pemantau 
Resiko, Komite Tata 
Kelola Terintegrasi, 

KOmite Pemantau Bisnis 
& Perkreditan

Gambar 4.1 Struktur organisasi bank bjb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank bjb saat ini kurang lebih memiliki 2.157 Jaringan 

kantor yang tersebar dibeberapa daerah di Indonesia dan tidak 

hanya di Jawa Barat dan Banten saja, berikut Jaringan kantor 

yang terdapat di bank bjb saat ini : 

Tabel 4.2 Jaringan kantor bank bjb 

 
Sumber : data internal bank bjb 

No Jaringan Kantor Jumlah

1 Kantor Cabang 63

2 Kantor Cabang Pembantu 311

3 Kantor Kas 337

4 Payment Point 142

5 ATM 1217

6 Layanan Bjb Precious 11

7 Sentra UMKM 6

8 Kas Mobil 12

9 Weekend Banking 11

10 Cabang Devisa 47

2157
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Perluasan jaringan kantor yang cukup signifikan dalam 

kurun waktu 5 Tahun hingga mencapai 2.157 Jaringan kantor, 

tentu saja mendorong bank bjb untuk meningkatkan jumlah 

sumber daya manusianya yang mencapai 8.142 orang per tahun 

2016, jumlah ini meningkat  kurang lebih sebesar 5% jika 

dibandingkan tahun 2015, berikut merupakan komposisi Sumder 

daya manusia yang terdapat di bank bjb : 

Tabel 4.3 Komposisi sumber daya manusia bank bjb 

  
 Sumber : data internal bank bjb 

 

4.1.3 Penjabaran Visi, Misi, dan Corporate Value bank bjb 

Bank bjb telah mengalami perubahan yang cukup 

signifikan, ditandai dengan perubahan Call name yang 

sebelumnya dikenal sebagai Bank Jabar Banten menjadi bank bjb, 

Level FY'15 FY'15 YoY

Dewan Komisaris 4 5 1

Direksi 7 7       - 

Manajemen Puncak 42 41 -1

Manajemen Madya 314 344 30

Manajemen Lini Pertama 1.774 1.771 -3

Staff 5.222 5.478 256

Pegawai MPP 7 12 5

Total Pegawai Tetap 7.370 7.658 288

Pegawai Kontrak Div Mikro          -          -          - 

Lain-lain 418 484 66

Total Pegawai Kontrak 418 484 66

Total Pegawai 7.788 8.142 354
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hingga melempar sebagian sahamnya kemasyarakat umum, 

dimana sebelumnya saham-saham bank bjb dimiliki oleh 

pemerintah provinsi / kota di Jawa Barat dan Banten. Bank bjb 

merupakan bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh 

pemerintah provinsi dan kota di wilayah jawa barat, bank bjb 

tetap konsisten untuk tetap ikut mendukung pembangunan daerah 

dan tercermin dalam misi yang dimiliki oleh bank bjb,  berikut 

merupakan Visi, Misi dan Corporate Value bank bjb : 

a. Visi 

Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia 

b. Misi 

- Penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah 

- Melaksanakan penyimpanan uang daerah 

- Salah satu sumber pendapatan asli daerah 

c. Corporate Value 

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi bank bjb untuk 

menjadi 10 Bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia, 

bank bjb memiliki budaya perusahaan (Corporate Value) yang 

mencerminkan semangat bank bjb dalam menghadapi 

persaingan perbankan yang semakin ketat dan dinamis, dan 

dirumuskan melalui GO SPIRIT yang terdiri dari 6 Budaya 

perusahaan dan 14 Butir perilaku utama yang harus dianut 

oleh seluruh sumber daya manusia yang terdapat di bank bjb. 

Berikut merupakan Corporat Value bank bjb yang dijelaskan 

dalam Tabel 4.4 : 
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Tabel 4.4 Corporate Value Bank bjb 

Corporate 

Value Perilaku Utama 

Service 

Excellent 

1 Ramah tulus kekeluargaan 

2 Selalu memberikan playanan prima 

Profesionalism 

3 Cepat, tepat, akurat 

4 Kompeten dan bertanggung jawab 

5 Memahami dan melaksanakan 

ketentuan perusahaan 

Integrity 

6 Konsisten, disiplin, dan penuh 

semangat 

7 Menjaga citra bank melalui perilaku 

terpuji dan menjunjung etika 

Respect 
8 Fokus pada nasabah 

9 Peduli pada lingkungan 

Intelegence 

10 Selalu memberikan solusi yang 

terbaik 

11 Berkeinginan kuat untuk 

mengembangkan diri 

12 menyukai perubahan positif 

Trust 

13 Menumbuhkan transparansi 

kebersamaan dan kerjasama yang 

sehat 

14 Menjaga rahasia bank dan 
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perusahaan 

Sumber : data internal bank bjb 

4.1.4 Operasional Bank bjb 

Industri perbankan yang cukup ketat menuntut bank bjb 

untuk memiliki keunggulan bersaing diantara pesaing lainnya 

yang terdapat dalam industri, hal tersebut menginisiasi bank bjb 

untuk menetapkan nilai layanan bank bjb yang terdiri dari 

responsive, keramahan dan profesional. Tujuan dari 

ditetapkannya nilai layanan tersebut adalah akan digunakan 

sebagai langkah mendasar untuk dapat bersaing di level yang 

sama atau bahkan menjadi yang terdepan dalam layanan dengan 

bank lain, sehingga customer based bank bjb dapat berkembang 

dan dapat menjadikan bank bjb sebagai pilihan utama. Strategi 

layanan yang unggul tersebut merupakan salah satu upaya dalam 

merealisasikan visi dan misi bank bjb, dan perlu dijadikan 

panduan oleh segenap jajaran bank bjb. Tidak hanya menciptakan 

layanan yang unggul, bank bjb dalam upaya merealisasikan Visi, 

dan misinya memiliki empat pilar utama penunjang bisnis 

perbankan, yang terdiri dari  

a. Kredit Konsumer 

b. Kredit Korporasi dan Komersial   

c. Kredit Mikro 

d. Kredit KPR  

bank bjb dengan keempat pilar bisnis utama tersebut 

dikelola dengan menerapkan Good Corporate Governance, 
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sebagai faktor utama tercapainya pertumbuhan usaha yang dapat 

memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan 

salah satu bentuk implementasi Good Corporate Governance 

adalah adanya pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, yang 

merupakan operasionalisasi kerjasama antara bank bjb dengan 

KPK mengenai kontrak komitmen implementasi Program 

Pengendalian Gratifikasi (PPG) . Kebijakan PPG ini mencakup 

pedoman pengendalian gratifikasi, code of conduct, tata kerja 

pelaporan/pengaduan pelanggaran (Whistleblowing System), 

wajib lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan 

Negara), dan lain sebagainya.  

Bank bjb dalam usahanya mendukung operasional 

perusahaan selain melakukan penerapan Good Corporate 

Governance juga terus melakukan penguatan infrastruktur 

teknologi demi menciptakan efisiensi operasional dalam 

memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah, serta 

mendukung penyempurnaan implementasi tata kelola yang 

berkelanjutan.  Penguatan infrastruktur teknologi di era 

globalisasi ini menjadi salah satu kunci utama pendukung proses 

transaksi dan pengelolaan informasi untuk memenangkan 

persaingan dalam industri perbankan. 

Pertumbuhan usaha bank akan selalu diikuti dengan 

kebutuhan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, 

baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Untuk memenuhi 
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kebutuhan tersebut diperlukan proses yang terencana sehingga 

mendapatkan hasil yang baik. Dengan demikian kegiatan 

operasional berjalan lancar, dan memberikan kualitas layanan 

yang terjaga dan berkesinambungan. Sumber daya manusia yang 

berkualitas merupakan aset utama perusahaan, sehingga 

pengelolaan dan pengembangannya dimulai sejak proses 

perekrutan hingga memasuki masa pensiun. 

Bank bjb saat ini memiliki program Corporate Social 

Responsibility yang dijalankan secara berkelanjutan dan 

merupakan komitmen bank bjb dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Program tersebut dilakukan secara 

sistematis dan menjadi bagian integral dari kegiatan bisnis bank 

sehingga mendukung terjalinnnya hubungan yang baik antara 

bank dan masyarakat. 

4.1.5 Bank bjb Kantor Cabang Cirebon 

Struktur organisasi bank bjb yang berlaku saat ini 

menunjukan posisi kantor Cabang yang berada langsung dibawah 

koordinasi direktorat operasional. Bank bjb Kantor Cabang 

cirebon merupakan salah satu kantor cabang yang berada di 

lingkup kerja Kantor wilayah (KANWIL) III dan bertanggung 

jawab langsung kepada kantor wilayah sebagaimana yang 

tergambar dalam struktur organisasi, adapun tugas dan tanggung 

jawab kantor cabang tercermin dalam tugas dan tanggung jawab 

karyawan / karyawati yang terdapat di kantor cabang berdasarkan 



70 
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struktur organisasi kantor cabang dan digambarkan oleh gambar 

4.2 sebagai berikut : 

Gambar 4.2 Struktur organisasi bank bjb cabang cirebon 

 

 

 

 

  

 

Sumber : data internal bank bjb 

 Bank bjb cabang Cirebon dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, dipimpin oleh satu orang pemimpin Cabang 

dengan tugas dan tanggung jawab utama merancang, 

melaksanakan dan mengawasi serta mengembangkan rencana dan 

strategi seluruh aktivitas bisnis, operasional dan service kantor 

cabang.  Pimpinan cabang dalam menjalankan tugas utamanya 

membawahi empat orang manager, serta enam orang pemimpin 

kantor cabang pembantu, hal tersebut bertujuan agar seluruh 

aktivitas bisnis dan operasional cabang berjalan dengan baik dan 

benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk setiap bagian 

yang dibawahi oleh manager maupun pemimpin kantor cabang 

pembantu terdiri dari berbagai tingkat pegawai, yang dimulai dari 

Junior Staff  hingga Senior Officer, hingga tahun 2016 bank bjb 

cabang Cirebon memiliki kurang lebih 123 orang karyawan / 



71 
 

karyawati. Secara garis besar tugas dan tanggung jawab untuk 

setiap jabatan yang terdapat di bank bjb cabang cirebon terbagi 

menjadi tiga jenis, yang terdiri dari fungsi bisnis, operasional 

serta pengawasan. Ketiga fungsi tersebut berjalan bersamaan dan 

saling mempengaruhi satu dan lainnya untuk merealisasikan 

realisasi target bisnis yang telah ditentukan, berikut merupakan 

penjelasan tugas dan tanggung jawab untuk setiap jabatan yang 

terdapat di bank bjb cabang Cirebon : 

Tabel 4.5 Tugas dan tanggung jawab jabatan 

No Jabatan 

Tugas dan Tanggung 

Jawab 

Garis 

Koordinasi 

 1 Pimpinan 

Cabang 

 Mengepalai dan 

membawahi tiga fungsi 

yang terdapat di cabang. 

Terdiri dari  fungsi bisnis, 

Fungsi operasional, dan 

fungsi internal control.  

 Melakukan pengawasan 

dan pengendalian atas 

prosedur kerja sekaligus 

pelaksanaannya. 

 Melakukan Koordinasi 

dan kerjasama di tingkat 

Cabang pembantu sesuai 

Pemimpin 

Kantor 

Wilayah 
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kewenangan tugasnya, 

serta melakukan 

melakukan pemantauan 

terhadap pelaksanaannya. 

 Bertanggung jawab atas 

segala hal yang mengenai 

dalam diri bank bjb 

Cabang Cirebon 

 Menyusun kebijakan 

cabang sesuai dengan 

garis koordinasi yang ada 

dalam struktur organisasi. 

 Menetapkan strategi 

pencapaian kinerja yang 

telah di tentukan. 

2 Manager 

Bisnis 

 Mengawasi kinerja 

Account Officer / 

marketing 

 Melakukan fungsi 

pemasaran terkait produk 

pinjaman maupun 

simpanan 

 Optimalisasi pencapaian 

kinerja yang telah 

Pimpinan 

Cabang 
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ditentukan 

 Merancang dan 

merealisasi strategi bisnis 

dalam pencapaian target 

produk simpanan maupun 

pinjaman  

 Mengambil keputusan 

dan rekomendasi kepada 

pimpinan cabang terkait 

pengajuan proposal 

penyaluran dana. 

3 Account 

Officer 

 Melakukan koordinasi 

dengan manajer bisnis 

terkait proposal 

penyaluran dana. 

 Melakukan pemasaran 

produk perbankan baik, 

simpanan, jasa, maupun 

penyaluran dana dengan 

memperhatikan prinsip 

kehatihatian. 

 Melakukan studi 

kelayakan / analisa dalam 

upaya penyaluran dana. 

Manager 

Bisnis 
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4 Manager 

Operasional 

 Melakukaan tugas dan 

fungsi operasional, dan 

supervisi atas staff 

dibawahnya 

 Pengawasan kinerja staff 

dibawahnya 

 Pengelolaan anggaran 

kantor cabang sesuai 

anggaran yang telah 

disusun 

Pimpinan 

Cabang 

5 Administrasi 

kredit 

 Melakukan 

pendokumentasian 

pengajuan kredit 

 Memeriksa laporan akhir 

pengajuan kredit 

 Melaksanakan fungsi 

kepatuhan terhadap 

kelengkapan dokumen 

kredit 

 Maintenance pelaksanaan 

kredit 

Manager 

Operasional 

6 Bisnis Legal  Appraisal terhadap 

kelayakan agunan dan 

nilainya 

Manager 

Operasional 



75 
 

 Melakukan persiapan 

terkait dokumen-

dokumen perjanjian 

kredit 

7 Staff Dana 

dan Jasa 

 Melakukan proses kliring 

 Melakukan proses real 

time transfer melalui 

RTGS 

 Memelihara transaksi 

Cabang 

Manager 

Operasional 

8 Staff SDM, 

Umum, dan 

sekertariat 

 Pengelolaan surat 

menyurat 

 Pengelolaan dana 

operasional harian 

Cabang 

 Maintenance Asset, 

perlengkapan, dan 

persediaan Cabang 

Manager 

Operasional 

9 Customer 

Service 

 Pelayanan produk dana 

dan jasa perbankan 

 Handling Complain 

 Pelayanan terhadap 

pembukaan dan 

penutupan rekening 

Manager 

Operasional 
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10 Teller  Melakukan pelayanan 

terhadap setoran tunai, 

maupun penarikan tunai 

produk dana dan jasa 

perbankan 

 Mengelola proses kas 

cabang 

 Melayani kebutuhan 

nasabah lainnya 

Manager 

Operasional 

11 Manager 

Kontrol 

Internal 

Cabang 

 Melakukan pengawasan 

terhadap keseluruhan 

aktivitas yang terdapat di 

bank 

 Mengelola laporan-

laporan, terkait kebutuhan 

internal maupun exsternal 

cabang 

 Melakukan pemeriksaan 

terhadap keabsahan 

keseluruhan dokumen 

legal yang ada di kantor 

cabang 

 Mengelolaa kewajaran 

atas laporan keuangan 

Kantor 

Pusat 
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yang tersaji 

 Pihak independen yang 

dapat mensupervisi atas 

kemungkinan terjadinya 

penyalahgunaan 

wewenang jabatan 

 

Sumber : data internal bank bjb 

 

4.2 Pembahasan penelitian 

4.2.1 Deskriptif penerapan Balanced scorecard bank bjb 

cabang cirebon 

Pengukuran kinerja dengan pendekatan balanced 

scorecard (BSC) memiliki empat perspektif yang terdiri dari 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses 

bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Empat perspektif tersebut merupakan indikator yang telah banyak 

digunakan oleh banyak organisasi dan para peneliti untuk 

mengukur kinerja organisasi. Balanced scorecard sebagai alat 

ukur kinerja sering sekali dijadikan sebagai objek penelitian 

sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniasih 

(2010) yang melakukan perancangan performance scorecard 

dalam organisasi publik, serta Umayal dan Suganthi (2012) yang 

melakukan penelitian terhadap strategy map dengan BSC pada 

institusi akademik untuk meningkatkan kinerja. Empat perspektif 

yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton pada umumnya 
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merupakan suatu alat yang digunakan dalam melakukan penilaian 

kinerja, namun balanced scorecard merupakan suatu mekanisme 

yang sifatnya yang tidak baku dan sangat dimungkinkan dalam 

suatu organisasi dapat mengadaptasi serta memodifikasi keempat 

perspektif tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

organisasinya. Kedua penelitian diatas menunjukan bahwa 

organisasi dengan berbagai macam karakteristik, baik profit 

maupun non profit sangat mungkin untuk menggunakan balanced 

scorecard dalam melakukan penilaian kinerjanya. 

Perspektif  keuangan merupakan hal penting bagi setiap 

organisasi, perspektif ini bertujuan untuk mengukur seberapa 

efektif sumber daya yang dimiliki oleh suatu bank bjb cabang 

cirebon dalam menghasilkan laba, serta seberapa efisien biaya 

yang digunakan dalam menciptakan nilai lebih bagi para 

stakeholders. Perspektif keuangan dalam industri perbankan 

dianggap sangat penting karena industri perbankan pada 

umumnya sangat berorientasi pada  pencapaian profit. Perspektif 

keuangan merupakan perspektif yang sangat mudah untuk diukur 

dan dilakukan evaluasi, dikarenakan adanya catatan historis atas 

kinerja keuangan yang dapat dievaluasi pencapaiannya.  

Perspektif pelanggan merupakan suatu indikator seberapa 

besar pelanggan puas terhadap produk maupun jasa yang di 

sediakan oleh bank bjb cabang cirebon, melalui perspektif 

pelanggan bank bjb cabang cirebon dapat mengukur kualitas 

output atas produk maupun jasa yang di ditawarkan berdasarkan 
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persepsi konsumen. Perspektif pelanggan juga memiliki tujuan 

untuk mengetahui apakah produk maupun jasa yang ditawarkan 

dapat mengakomodir seluruh keinginan konsumen atau tidak.  

Perspektif ketiga merupakan perspektif yang mengukur 

seberapa baik proses bisnis internal dalam tubuh bank bjb cabang 

cirebon, perspektif ini mengukur suatu proses bagaimana bank 

bjb cabang cirebon dapat menghasilkan suatu layanan terhadap 

nasabah sehingga secara tidak langsung dapat mendorong 

kepuasan atas produk dan jasa yang ditawarkan.  

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan 

indikator penunjang ke tiga perspektif lainnya dan merupakan 

perspektif yang mengukur pertumbuhan kemampuan sumber daya 

yang dimiliki oleh bank bjb. Tujuan utama perspektif ini adalah 

adanya harapan atas peningkatan kualitas sumber daya manudia 

yang dimiliki dan dalam jangka panjang akan dapat mendorong 

terhadap keberlangsungan bank bjb cabang cirebon yang diukur 

ketiga perspektif lainnya.  

Bank bjb cabang cirebon saat ini telah menerapkan 

pengukuran kinerja berdasarkan empat perspektif balanced 

scorecard. Empat perspektif tersebut memiliki 21 Sasaran 

strategis (Objectives) dan 31 Measurement (KPI). Empat 

perspektif balanced scorecard tersebut disusun skala 

kepentingnya melalui pembobotan untuk menentukan scoring 

system yang berfungsi sebagai tanda bagaimana kinerja bank bjb 

cabang cirebon dalam suatu periode tertentu secara keseluruhan 
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dipandang dalam empat perspektif balanced score card. Berikut 

merupakan skor untuk setiap perspektif yang berlaku di bank bjb 

cabang cirebon : 

Tabel 4.6 Perspektif balanced scorecard bank bjb cabang cirebon 

No Perspective Weight 

1 Financial Perspective 65% 

2 Customer Perspective 14% 

3 Internal Perspective 10% 

4 Learning & Growth Perspective 11% 

        Sumber : data internal bank bjb 

Bank bjb cabang cirebon sebagai kantor cabang 

operasional yang mengelola bisnis perbankan secara wewenang 

dan tanggung jawab tidak diberikan kewenangan untuk mengatur 

besaran nilai tertimbang untuk setiap perspektif balanced 

scorecard, bobot nilai  diatas merupakan besaran yang diberikan 

oleh kantor pusat bank bjb melalui Divisi Change Management 

Office. Struktur balanced scorecard yang saat ini berlaku di bank 

bjb cabang cirebon memiliki bobot kontribusi perspektif 

keuangan hingga mencapai 65%, dengan besaran bobot tersebut 

menimbulkan pertanyaan apakah memang balanced scorecard 

yang berlaku telah sesuai dengan konsep balanced scorecard 

yang diusung oleh Kaplan dan Norton. Balanced scorecard 

merupakan suatu konsep yang bertujuan  untuk memperbaiki 

penilaian suatu kinerja dengan menggunakan pendekatan  
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finansial tradisional, yang hanya terbatas pada penyajikan data 

historis sebagai acuan penilaian. Pendekatan finansial tradisional 

merupakan penilaian kinerja yang belum memasukan pemahaman 

atas pentingnya investasi dalam kapabilitas jangka panjang, 

dimana hubungan dengan pelanggan bukan menjadi suatu faktor 

yang dianggap penting dalam mencapai keberhasilan. Konsep 

Balanced scorecard menurut Kaplan dan Norton harus dapat 

menyelaraskan berbagai ukuran non finansial dengan ukuran 

finansial, dengan tujuan agar terciptanya keseimbangan diantara 

kedua aspek tersebut. Implementasi empat perspektif balanced 

scorecard sebagai bentuk operasionalisasi atas konsep 

keseimbangan, merupakan suatu upaya untuk dapat mendukung 

kinerja bank bjb cabang cirebon dalam jangka panjang, sehingga 

seharusnya berdasarkan konsep keseimbangan tersebut, diantara 

keempat perspektif balanced scorecard tidak ada salah satu 

perspektif yang mendominasi secara mutlak atas perspektif 

lainnya. Balanced scorecard mewajibkan personel untuk 

membangun hubungan sebab akibat (Causal relationship) 

diantara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan, setiap sasaran 

yang ditetapkan dalam perspektif non keuangan harus mempunyai 

hubungan kausal dengan sasaran keuangan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pendapat tersebut secara tidak langsung 

mengungkapkan adanya keseimbangan antara perspektif 

keuangan dengan perspektif non keuangan, dimana sifat dari 

balanced scorecard itu sendiri yang menciptakan suatu 
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lingkungan saling ketergantungan antar perspektif dalam 

mengukur suatu kinerja perusahaan. 

Besaran bobot untuk keempat perspektif balanced 

scorecard yang terdapat di bank bjb cabang cirebon tersebut, 

dapat dijadikan gambaran pemetaan balanced scorecard yang 

berlaku di kantor cabang bank bjb lainnya, dikarenakan untuk 

setiap kantor cabang bank bjb diberikan struktur balanced 

scorecard yang hampir sama dan yang membedakan hanya 

besaran target untuk setiap sasaran strategisnya saja.  Pada saat ini 

terkait pengkategorian kualitas kinerja berdasarkan balanced 

scorecard  yang berlaku di bank bjb dibagi menjadi lima kategori 

yang terdiri dari : Sangat buruk, merupakan kategori pencapaian 

kinerja dengan nilai dibawah 75% untuk keseluruhan perspektif 

balanced scorecard. Buruk, merupakan kategori pencapaian 

kinerja dengan nilai balanced scorecard diantara 75% hingga 

84.9%. Cukup baik, merupakan kategori pencapaian kinerja 

dengan nilai balanced scorecard diantara 85% hingga 99%. Baik, 

merupakan kategori pencapaian kinerja dengan nilai balanced 

scorecard diantara 100% hingga 129%. Sangat Baik, merupakan 

kategori pencapaian kinerja dengan nilai balanced scorecard 

diatas 130%. 

4.2.1.1 Deskripsi Perspektif Keuangan 

Implementasi balanced scorecard sebagai alat 

pengukuran kinerja seharusnya dapat menjadi pendorong 
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No Sasaran Strategis Key Performance Indicator Weight

1 Profitability Laba 30%

2 Peningkatan Kredit Outstanding 25%

3 Fee Based & Indikator Lain Fee Based & Indikator Lainnya 10%

4 Peningkatan Simpanan Outstanding 20%

5 Optimalisasi Biaya Rasio 15%

pencapaian atas target-target keuangan, hal ini dikarenakan 

balanced scorecard membangun suatu mekanisme dimana untuk 

setiap ukuran yang telah dirumuskan harus memiliki hubungan 

sebab akibat yang pada akhirnya bermuara menuju pencapaian 

kinerja keuangan. Penetapan ukuran maupun sasaran strategis 

dalam setiap perspektif keuangan tidaklah merupakan suatu hal 

yang baku, menurut Kaplan dan Norton (1996) suatu sasaran 

strategis maupun ukuran haruslah dapat menjelaskan strategi 

perusahaan, yang dengan kata lain suatu perspektif keuangan 

akan memiliki peran ganda baik sebagai  penentu kinerja finansial 

yang diharapkan dari strategi, maupun menjadi sasaran akhir 

tujuan dan ukuran perspektif scorecard lainnnya. 

Perspektif  keuangan yang terdapat di bank bjb cabang 

cirebon memiliki 5 sasaran strategis, 13 indikator kinerja utama, 

dan beberapa diantara indikator kinerja utama tersebut dibagi lagi 

menjadi beberapa sub indikator kinerja utama. Berikut merupakan 

komponen balanced scorecard perspektif keuangan yang terdapat 

di bank bjb cabang cirebon : 

Tabel 4.7 Sasaran strategis perspektif keuangan  

 

 

 

 Sumber : data internal bank bjb 
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Tabel 4.7 menjelaskan lima sasaran strategis yang 

menjadi poin-poin penilaian untuk perspektif keuangan yang 

berlaku di bank bjb cabang cirebon, dan kelima sasaran tersebut 

merupakan indikator-indikator yang telah umum digunakan 

dalam industri perbankan dalam menilai kesehatan suatu bank.  

a. Profitability 

Sasaran strategis yang pertama adalah Profitabiility, sasaran 

ini di jelaskan melalui indikator kinerja utama berupa Laba 

(Profit). Indikator laba merupakan akumulasi dari keseluruhan 

aspek kinerja yang terdapat di bank bjb cabang cirebon, serta 

dapat dijadikan cerminan seberapa baikah pencapaian atas 

sasaran strategis peningkatan kredit dan fee based & indikator 

lain sebagai indikator yang dapat menghasilkan pendapatan 

bagi bank bjb cabang cirebon, serta bagaimanakah komposisi 

sasaran strategis peningkatan simpanan dan optimalisasi biaya 

apakah dapat dikelola dengan baik sehingga dapat 

menghasilkan biaya yang efisien. Ukuran kinerja terkait 

sasaran strategis laba diukur melalui berapakah persentase 

pencapaian atas realisasi laba terhadap target yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan balanced scorecard yang berlaku 

sasaran strategis profitability memiliki kontribusi terhadap 

total nilai perspektif keuangan sebesar 30% dan merupakan 

indikator yang memiliki tingkat kepenting paling besar dalam 

perspektif keuangan. 
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No KPI Keterangan

Total Kredit - 60%

Kredit Komersial 20% -

Kredit Konsumer 40% -

Kredit Mikro 10% -

Kredit BPR & LKM 15% -

Kredit KPR 15% -

2 Kredit Produktif Total Kredit Produktif - 15%

3 Kredit Konsumtif Total Kredit Konsumtif - 15%

4 Penerimaan PH Total Recovery Kredit - 10%

Weight

1 Portofolio Kredit

b. Peningkatan kredit 

Sasaran strategis yang kedua merupakan peningkatan kredit, 

sasaran ini memiliki empat indikator utama kinerja, yang 

dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.8  KPI sasaran strategis peningkatan kredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : data internal bank bjb 

Pengukuran kinerja untuk sasaran strategis peningkatan kredit 

diukur melalui empat indikator kinerja utama. Indikator 

pertama mengukur pencapaian jumlah kredit yang terealisasi 

dalam suatu suatu periode dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan untuk periode tersebut. Bank bjb cabang cirebon 

saat ini melayani lima jenis pembiayaan sebagaimana 

dijelaskan tabel diatas. Untuk setiap jenis pembiayaan / kredit 

diberikan persentase bobot yang berbeda dalam penilaian, 

bobot ini didasarkan pada arahan strategis bank bjb secara 

umum, sektor manakah yang ingin di maksimalkan 

penyalurannya. Indikator penilaian yang kedua didasarkan atas  

jenis penggunaan kreditnya yang terbagi menjadi dua jenis, 
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yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk kebutuha konsumtif 

dan yang kedua untuk kebutuhan produktif.  Perlakuan untuk 

kedua jenis tersebut masih di samakan sesuai dengan bobot 

yang di berikan, hal ini disesuaikan dengan kondisi bank bjb 

yang mayoritas penyaluran kredit masih ada di sektor 

konsumtif, namun terkait dengan instruksi ojk yang ingin 

memperbaiki komposisi kredit di bank bjb saat ini pembiayaan 

terhadap sektor produktif pun di usahakan meningkat setiap 

periodenya sehingga antara kedua jenis pembiayaan tersebut 

berdasarkan dua kondisi tersbeut masih memiliki porsi yang 

sama sebesar 25%. untuk KPI yang terakhir merupakan 

penilaian kinerja terhadap seberapa besarkah penerimaan 

kembali atas kredit yang telah dilakukan penghapus bukuan. 

Penerimaan atas kredit yang dihapus buku ini secara akuntansi 

diakui sebagai pendapatan, dikarenakan pada saat 

penghapusbukuan besaran kredit yang dihapusbuku tersebut 

dibebankan menjadi biaya yang mengurangi laba bank bjb 

cabang cirebon. Penerimaan ini dianggap penting dikarenakan 

akan dapat membantu terhadap jumlah pendapatan dan 

berkontribusi langsung pada pencapaian jumlah profit bank 

bjb cabang cirebon. 

c. Fee based & Indikator lain 

Sasaran strategis yang ketiga merupakan fee based dan 

indikator lainnya, sasaran strategis ini terbagi menjadi dua 

indikator kinerja utama yakni fee based dan indikator lainnya, 
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NO KPI Keterangan

1 Fee Based Remittence Income - 20%

Indikator Lain - 80%

Bancassurance 15% -

Reksadana 20% -

DPLK 20% -

Tambahan Kartu ATM 20% -

Tambahan Kartu Kredit 10% -

Volume Transaksi Trade 5% -

Jumlah Transaksi Eksport dan Import 5% -

Fee Based Trade 5% -

 Weight 

2 Indikator Lain

berikut merupakan komposisi sasaran strategis ketiga dari 

perspektif keuangan. 

Tabel 4.9  KPI sasaran strategis fee based & indikator lainnya 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : data internal bank bjb 

Nilai untuk sasaran strategis fee based & indikator lainnya 

memang tidak terlalu signifikan jika dibandingkan sasaran 

strategis lainnya yang hanya 10%, hal tersebut dikarenakan 

core dari bisnis bank bjb cabang cirebon itu sendiri yang saat 

ini masih menjalankan bisnis bank secara konvensional 

sebagai lembaga intemediary di masyarakat. Bank bjb saat ini 

belum menjadi bank transaksional dengan komposisi 

pendapatan yang diperoleh mayoritas sumbernya masih 

diperoleh melalui pendapatan bunga. Sasaran strategis fee 

based & indikator lainnya saat ini cenderung hanya berperan 

sebagai pelengkap, dikarenakan kontribusisnya yang dianggap 

kurang signifikan dan terkadang memang belum dikelola 

secara masiv oleh bank bjb cabang cirebon. 
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d. Peningkatan simpanan 

Sasaran strategis keempat yang terdapat dalam perspektif 

keuangan merupakan peningkatan simpanan. Jenis simpanan 

yang umumnya dimiliki oleh perbankan terdiri dari tiga jenis 

yakni giro (current account), tabungan (saving account), dan 

simpanan berjangka (deposito). Bank bjb cabang cirebon 

mengukur kinerja untuk sasaran strategis ini berdasarkan 

jumlah simpanan yang berhasil terkumpul untuk ketiga jenis 

produk simpanan tersebut dalam suatu periode tertentu, dan  

dijelas melalui tabel berikut : 

Tabel 4.10  KPI sasaran strategis peningkatan simpanan 

       Sumber : data internal bank bjb 

Bobot kontribusi sasaran strategis peningkatan simpanan 

terhadap perspektif keuangan secara keseluruhan adalah 

sebesar 20% dan memiliki bobot lebih kecil jika dibandingkan 

sasaran strategis perspektif peningkatan kredit. Balanced 

scorecard sebagai suatu konsep tidak hanya sebagai alat 

pengukuran kinerja namun juga merupakan salah satu 

mekanisme penunjang perencanaan strategik. Komposisi 

simpanan dan pinjaman yang dimiliki oleh bank bjb cabang 

No KPI Keterangan

Giro Total Giro - 40%

Giro Non Perorangan Total Giro Non Perorangan 60% -

Giro Perorangan Total Giro Perorangan 40% -

2 Tabungan Total Tabungan - 50%

Deposito Total Deposito - 10%

Deposito Non Perorangan Total Deposito Non Perorangan 60% -

Deposito Perorangan Total Deposito Perorangan 40% -

Weight

1

3
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cirebon berdasarkan rasio LDR untuk periode 2016 memiliki 

nilai diatas 100% yang berarti jumlah pembiayaan yang 

disalurkan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah dana 

yang dihimpun. Balanced scorecard  sebagai alat perencanaan 

strategis seharusnya dapat mengakomodir hal tersebut dengan 

melakukan pengaturan bobot kontribusi untuk setiap sasaran 

strategis dikarenakan penetapan suatu bobot kontribusi untuk 

setiap sasaran strategis merupakan intepretasi atas tingkat 

kepentingan setiap sasaran stretagis sehingga jika merujuk 

pada data komposisi diantara dana dan penggunaannya,  

sasaran strategis peningkatan simpanan seharusnya memiliki 

bobot distribusi yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

sasaran strategis peningkatan kredit.  Bobot kontibusi yang 

lebih besar atas penyaluran kredit memiliki kecenderungan 

suatu unit kerja akan lebih sering menyalurkan pinjaman jika 

dibandingkan menghimpun dana masyarakat.  

Sasaran strategis peningkatan simpanan memiliki 3 indikator 

kinerja utama yang dioperasionalisasikan melalui tiga produk 

simpanan yang dimiliki bank bjb cabang cirebon, dengan 

bobot kontribusi yang paling besar terdapat pada indikator 

kinerja utama tabungan. Indikator kinerja utama deposito dan 

giro terdiri dari dua sub kategori yang dibedakan berdasarkan 

jenis nasabah, baik perorangan maupun non perorangan. 
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e. Optimalisasi biaya 

Sasaran strategis yang terakhir merupakan optimalisasi biaya, 

sasaran ini terbagi menjadi tiga indikator kinerja utama yang 

terdiri dari asset quality, cost of fund, dan BOPO. Ketiga 

indikator kinerja utama tersebut merupakan rasio-rasio yang 

menunjukan kualitas dan efektifitas. Asset quality 

dioperasionalisasikan melalui rasio NPL (Non Performing 

Loan) dalam bentuk persentase untuk semua jenis kredit yang 

dikelola oleh bank bjb cabang cirebon. NPL menurut 

Mahmoeddin (2010) merupakan besaran pembiayan yang 

mengalami kesulitan dalam pelunasan / pembayaran yang 

diakibatkan adanya faktor kesengajan maupun disebabkan 

adanya faktor-faktor dari luar yang tidak mampu dikendalikan 

oleh debitur. NPL menunjukan seberapa baik kemampuan 

bank dalam mengelola portofolio kredit, serta menjaga agar 

portofolio dengan kategori bermasalah tidak memiliki porsi 

yang cukup besar jika dibandingkan dengan keseluruhan 

fasilitas yang telah dibiayakan. Rasio NPL merupakan salah 

satu alat yang digunakan untuk mengontrol penyaluran 

pembiayaan di bank bjb cabang cirebon, NPL merupakan 

indikator yang menunjukan kualitas penyaluran pembiayaan 

dimana jika rasio NPL yang terdapat di bank bjb cabang 

cirebon lebih besar dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan maka penyaluran kredit yang dilakukan dianggap 
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kurang berkualitas. Semakin kecil rasio NPL semakin baik 

kinerja penyaluran kredit di bank bjb cabang cirebon. 

Cost of fund menurut Kasmir (2007) merupakan total biaya 

bunga yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh 

dana simpanan baik itu giro, tabungan maupun deposito, 

ataupun merupakan keseluruhan biaya terkait penghimpunan 

dana yang dikeluarkan oleh bank (Ismail, 2010). Rasio Cost of 

fund dirasa perlu untuk dijadikan salah satu indikator dalam 

menilai kinerja di bank bjb cabang cirebon dikarenakan, dapat 

dijadikan acuan untuk memperoleh kombinasi sumber dana, 

menentukan besaran keuntungan yang diterima oleh bank atas 

aktiva produktifnya, serta sebagai alat manajemen resiko 

terhadap adanya resiko liquiditas di bank bjb cabang cirebon. 

Semakin kecil nilai cost of fund, menunjukan semakin baiknya 

kinerja bank bjb cabang cirebon dalam menghimpun dana dari 

masyarakat. 

Indikator kinerja utama yang terahir adalah BOPO, yang 

merupakan perbandingan antara beban/biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional pada suatu periode (Riyadi, 

2006). Rasio ini menunjukan tingkat efektifitas pengelolaan 

operasional, dengan tingkat BOPO yang kecil menunjukan 

semakin efisien biaya operasional yang timbul dalam 

mengelola kegiatan operasional yang terdapat di bank bjb 

cabang cirebon. Terkait besaran bobot kinerja untuk sasaran 

strategis optimalisasi biaya ditunjukan dalam tabel  berikut : 
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Tabel 4.11 KPI sasaran strategis optimalisasi biaya 

Sumber : data internal bank bjb 

4.2.1.2 Deskripsi perspektif pelanggan 

Pelanggan merupakan komponen yang menjadi sumber 

atas pencapaian-pencapaian kinerja perspektif keuangan. 

Perspektif pelanggan dalam konsep balanced scorecard 

memungkinkan organisasi maupun perusahaan untuk 

menyelaraskan berbagai ukuran-ukuran pelanggan baik itu 

kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, maupun profitabilitas. 

Tujuan dari penilaian kinerja melalui perspektif pelanggan adalah 

adanya suatu ukuran yang dapat mengidentifikasi sejauh mana 

bank bjb cabang cirebon telah dapat memuaskan para 

pelanggannya. Perspektif pelanggan seharunya dapat menjadi 

salah satu faktor pendorong yang dapat mempengaruhi keputusan 

pelanggan dalam suatu segmentasi pasar. Secara garis besar 

penilaian kinerja perspektif pelanggan merupakan suatu upaya 

untuk mengoperasionalisasikan strategi yang berorientasi pada 

No KPI Keterangan

Asset Quality % Total NPL - 80%

NPL Komersial % NPL Komersial 17% -

NPL KORPORASI % NPL Korporasi 11% -

NPL Mikro % NPL Mikro 15% -

NPL BPR & LKM % NPL BPR & LKM 20% -

NPL Konsumer % NPL Konsumer 10% -

NPL KPR % NPL KPR 27% -

2 Cost Of Fund - 5%

3 BOPO - 15%

Weight

1
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pelanggan dan pasar yang akan memberikan keuntungan finansial 

di masa depan. 

Mekanisme yang berlaku saat  ini di bank bjb cabang 

cirebon untuk perspektif pelanggan terhadap total skor kinerja 

memiliki kontribusi hanya sekitar 14% hal ini berbeda jauh 

dengan perspektif  keuangan dengan porsinya yang mencapai 

hingga 65%. Penetapan komposisi perspektif pelanggan yang 

tidak signifikan mengindikasikan balanced scorecard yang 

terdapat di bank bjb cabang cirebon di implementasikan kurang 

maksimal. Kecenderungan operasional unit kerja akan lebih fokus 

kepada indikator-indikator keuangan dibandingkan kepada 

pemenuhan kepuasan pelanggan yang dalam jangka panjang akan 

dapat menunjang pencapaian kinerja keuangan. Balanced 

scorecard yang terdapat di Bank bjb cabang cirebon saat ini 

memiliki dua sasaran strategis, yaitu customer feedback dan skor 

kinerja layanan. Kedua sasaran ini dioperasionalisasikan kedalam 

bentuk rasio dan tingkat pencapaian yang telah ditentukan akan 

dijadikan acuan sebagai indikator penilaian kinerja untuk setiap 

periodenya. customer feedback memiliki kontribusi sebesar 40% 

terhadap total skor perspektif pelanggan, sedangkan untuk skor 

kinerja layanan besaran bobot yang ditetapkan adalah sebesar 

60%.  

a. Customer feedback 

Customer feedback  merupakan salah satu sasaran strategis 

dalam perspektif pelanggan, yang dijadikan salah satu 
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indikator penilaian kinerja. Nilai yang menjadi bahan 

penilaian dari sasaran strategis Customer feedback diperoleh 

melalui riset untuk melakukan capturing persepsi nasabah 

terhadap faktor kepuasan dan seluruh faktor lain yang terkait 

dengan kepuasan. Riset yang dilakukan merupakan analisa 

terhadap tujuh dimensi bauran pemasaran, dengan maksud 

mengetahui performa pelayanan berdasarkan persepsi nasabah. 

Ketujuh dimensi bauran pemasaran yang dijadikan objek riset 

adalah product, price, promotion, place, people, process, dan 

physical evidence. Seluruh dimensi bauran pemasaran tersebut 

dilakukan analisa dengan melakukan proyeksi service 

marketing mix melalui beberapa element criteria, yang terdiri 

dari satisfaction & disatisfaction, Loyalty, Satisfaction 

relatives, Complain, enggagement, net promoter, dan 

communication intensity. Output atas hasil riset tersebut 

dirumuskan kedalam Customer perception indexs, yang terdiri 

dari : 

- Customer Satisfaction Index  

- Dissatisfaction Index 

- Loyalty Index 

- Satisfaction Relative 

- Complain Index  

- Engagement Index  

- Net Promoter  

- Communication Intensity Index 



95 
 

Customer perception indexs sebagai output atas hasil riset 

digunakan sebagai salah satu parameter penilaian yang 

digunakan dalam sasaran strategis Customer feedback namun 

diantara keseluruhan Customer perception indexs tersebut 

hanya dua parameter yang berlaku dalam menakar tingkat 

kepuasan nasabah, yaitu Customer Satisfaction Index dengan 

bobot kontribusi sebesar 50% dari total skor dan Loyalty Index 

yang memiliki bobot skor sebesar 50% dari total skor. Skor 

layanan diperoleh melalui perbandingan antara Customer 

perception indexs bank bjb terhadap Customer perception 

indexs Industri secara keseluruhan, baik itu sifatnya nasional, 

wilayah hingga kota dimana cabang bank bjb berada.  

b. Skor kinerja layanan 

Sasaran strategis yang kedua dari perspektif pelanggan adalah 

skor kinerja layanan (SKL), sasaran ini diukur melalui tiga 

parameter. Ketiga parameter ini bertujuan untuk mengukur 

kualitas kinerja layanan bank bjb cabang cirebon dan 

dilakukan selama empat periode dalam satu tahun berjalan. 

Parameter yang pertama merupakan self assesment dengan 

kontribusi sebesar 10% dari total skor kinerja layanan, self 

assesment yang dilakukan  terdiri dari tiga komponen yaitu 

test produk yang dilakukan terhadap frontliner dan supervisor 

layanan, nilai roleplay yang dilakukan secala berkala, serta 

penilaian kertas kerja terkait people dan premises. Parameter 

kedua dalam mengukur skor kinerja layanan adalah 
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monitoring internal yang dilakukan oleh kantor wilayah 

dengan kontribusi nilai sebesar 40%, parameter terakhir dalam 

mengukur kinerja layanan yang berlaku di bank bjb cabang 

cirebon adalah mystery shopper, parameter ini dilakukan oleh 

pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank bjb untuk 

melakukan sampling terhadap penerapan standar layanan yang 

dilakukan oleh karyawan di bidang layanan, dengan tujuan 

untuk mengetahui kualitas layanan secara langsung dan tingkat 

kedisiplinan karyawan dalam menerapkan standar layanan 

yang berlaku. Nilai kontribusi atas hasil mystery shopper 

adalah sebesar 50% dari total skor kinerja layanan yang 

dijadikan salah satu parameter penilaian dalam perspektif 

pelanggan. 

4.2.1.3 Deskripsi perspektif bisnis internal 

Fokus utama dalam perspektif bisnis internal ialah segala 

macam proses maupun mekanisme internal yang secara langsung 

dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan secara tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan finansial 

perusahaan. Ukuran-ukuran yang terdapat dalam perspektif 

pelanggan merupakan gambaran dari sebaik apa suatu proses 

bisnis dijalankan, yang berarti kedua perspektif tersebut memiliki 

hubungan sebab akibat. Hubungan antara perspektif  bisnis 

internal dan pelanggan dapat digambarkan melalui rantai nilai 

proses bisnis internal, dimana kaplan dan norton (1996) 

menjelaskan bahwa rantai nilai proses bisnis internal dimulai 
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dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, yang 

dikembangkan melalui serangkaian inovasi, terkait produksi, 

distribusi maupun pemasaran, dan diakhiri dengan layanan purna 

jual untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Penilaian kinerja 

terkait perspektif bisnis internal yang berlaku di bank bjb cabang 

cirebon saat ini hanya memiliki bobot kontribusi sebesar 10% 

terhadap total score balanced scorecard yang berlaku, besaran 

bobot kontribusi tersebut tidak secara signifikan dapat 

mempengaruhi kecenderungan untuk memperbaiki proses bisnis 

dikarenakan bank bjb cabang cirebon akan terlalu fokus terhadap 

pencapaian angka-angka dalam perspektif keuangan, yang berarti 

adanya kegagalan dalam implementasi hubungan sebab akibat 

antar perspektif dalam balanced scorecard yang berlaku di bank 

bjb cabang cirebon. Perspektif ini terdiri dari sembilan sasaran 

strategis dan dioperasionalisasikan kedalam sepuluh indikator 

kinerja utama. 

a. Perluasan basis konsumen 

Sasaran strategis yang pertama dalam perspektif bisnis internal 

merupakan perluasan basis konsumen. Sasaran strategis ini 

mengukur kinerja bank bjb cabang cirebon dari seberapa besar 

jumlah pelanggan yang dapat di raih dalam satu periode. 

Sasaran strategis ini di bagi kedalam dua indikator kinerja 

utama yaitu number of account dana pihak ketiga, serta 

number of account debitur kredit, kedua KPI tersebut memiliki 

porsi yang sama terhadap penilaian sasaran strategis perluasan 
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basis konsumen. Sasaran strategis ini di nilai dari seberapa 

besar jumlah pelanggan yang dimiliki oleh bank bjb cabang 

cirebon dibandingkan dengan julah pelanggan yang ingin 

dicapai oleh manajemen dalam suatu periode. Sasaran 

perluasan basis konsumen memiliki porsi terhadap skor 

keseluruhan sebesar 20% dari total skor kinerja, dan 

merupakan sasaran strategis dengan bobot nilai yang paling 

besar diantara yang lainnnya. 

b. Increase Valas offering 

Increase valas offering merupakan sasaran strategis yang 

mengukur kinerja bank bjb cabang cirebon dari seberapa besar 

volume transaksi valuta asing dalam suatu periode, dan yang 

menjadi objek penilaian merupakan jumlah transaksi valuta 

asing / jual beli bank notes yang terdapat di bank bjb cabang 

cirebon. Sasaran strategis ini memiliki bobot sebesar 10% dari 

total skor secara keseluruhan. 

c. Kehandalam sistem TI 

Sasaran strategis yang ketiga merupakan Kehandalan sistem 

TI, sasaran strategis ini  memiliki indikator kinerja utama 

berupa Indeks TI. Indeks TI diperoleh melalui survey yang 

dilakukan kepada karyawan dan manajemen terhadap kualitas 

infrastruktur IT maupun kinerja unit yang mengelola 

infrastruktur IT tersebut. Survey yang diajukan berupaya 

untuk memperoleh gambaran seberapa baik kinerja IT dalam 

mendukung operasional bank. Sasaran strategis kehandalan 
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sistem TI diukur melalui perbandingan antara hasil survey 

dengan nilai indeks minimal yang telah ditentukan, dan 

memiliki bobot sebesar 10% dari total skor perspektif bisnis 

internal. 

d. Proses Bisnis 

Sasaran strategis ini bertujuan untuk dapat memonitoring 

proses kinerja di unit kerja yang terdapat di bank bjb cabang 

cirebon, sehingga dapat mendukung proses bisnis yang 

ringkas, efisien, dan akurat.  Sasaran strategis proses bisnis 

dioperasionalisasikan melalui indikator kinerja utama process 

indeks yang diperoleh melalui survey terhadap karyawan 

dimasing-masing unit. Survey tersebut bermaksud untuk 

mengetahui informasi mengenai service level aggrement setiap 

karyawan dalam melakukan pekerjaan utamanya dan 

dikuantifisirkan kedalam indeks proses dalam bentuk 

persentase. Sasaran strategis proses bisnis memiliki kontribusi 

terhadap total skor sebesar 10% dan dalam melakukan 

pengukuran kinerjanya dilakukan perbandingan antara indeks 

proses yang diperoleh melalui survey terhadap indeks proses 

ideal yang telah ditentukan.  

e. Know Your Customer (KYC) Complience 

Sasaran strategis yang kelima merupakan sasaran strategis 

yang menilai kepatuhan bank bjb cabang cirebon dalam 

penerapan know your customer di lingkungan kerjanya. know 

your customer merupakan suatu proses identifikasi terkait 
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profile pelanggan yang diatur langsung oleh Bank Indonesia 

melalui PBI Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip 

mengenal nasabah. Ketentuan umum KYC sebagaimana 

disebutkan oleh Peraturan Bank Indonesia adalah hal-hal yang 

perlu dilakukan sebelum melakukan hubungan dengan 

nasabah yang diantaranya bank wajib meminta informasi 

mengenai  identitas calon nasabah, maksud dan tujuan 

hubungan usaha yang akan dilakukan oleh nasabah dengan 

bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat 

mengetahui profil calon nasabah, dan identifikasi pihak lain 

dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak 

lain. Sasaran strategis ini di kelola melalui aplikasi Risk based 

approach, dengan pendekatan pengkinian data terhadap 

keseluruhan customer yang terdapat di bank bjb cabang 

cirebon. Kepatuhan atas penerapan prinsip KYC memiliki 

kontribusi sebesar 10% terhadap total skor perspektif bisnis 

internal dengan target implementasi atas kepatuhan penerapan 

prinsip KYC atau data nasabah yang terkini sebesar 100%.  

f. Kepatuhan administrasi 

Kepatuhan administrasi merupakan sasaran strategis yang 

menilai kinerja bank bjb cabang cirebon berdasarkan kualitas 

pengadministrasian yang berjalan, baik terkait produk 

perkreditan, produk dana, maupun jasa lainnya. Sasaran 

strategis ini memiliki bobot sebesar 10% dari total skor dan 

diukur dari seberapa banyak jumlah penyimpangan 



101 
 

admisnistrasi yang terjadi dalam suatu periode dengan target 

tidak adanya temuan administrasi dalam suatu periode. 

g. Kepatuhan Hukum 

Penilaian kinerja terkait kepatuhan hukum merupakan sasaran 

strategis yang bertujuan untuk memitigasi kemungkinan 

adanya resiko hukum yang terjadi di kemudian hari. Indikator 

kinerja utama terkait kepatuhan hukum dioperasionalisasikan 

dalam bentuk jumlah temuan penyimpangan hukum yang 

terjadi dalam suatu periode di bank bjb cabang cirebon. Resiko 

hukum umumnya disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis 

pada saat proses bisnis dengan pelanggan, dapat berupa 

adanya tuntutan hukum kelemahan dalam pengikatan 

perjanjian, maupun adanya kelemahan dalam pengikatan 

agunan dalam proses pemberian kredit. Sasaran strategis ini 

diukur dari jumlah kasus-kasus hukum yang terjadi di bank bjb 

cabang cirebon, dengan target tidak adanya kasus hukum yang 

terjadi untuk setiap periode. Sasaran strategis kepatuhan  

hukum memiliki kontribusi nilai sebesar 10% dari total skor 

perspektif bisnis internal. 

h. Kualitas Data 

Penilaian kinerja mengenai kualitas data merupakan salah 

sasaran strategis yang mengukur kualitas kinerja bidang 

operasional dalam memenuhi ketentuan terkait validitas hasil 

inputan yang terdapat dalam core banking bank bjb cabang 
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cirebon. Parameter yang menjadi bahan penilaian kualitas data 

yang saat ini berlaku di bank bjb cabang cirebon terdiri dari,  

- Abnormal Balanced : merupakan ketidak sesuaian untuk 

pos-pos keuangan yang mungkin timbul dikarenakan 

kesalahan pencatatan dalam operasional harian. 

- Monitoring agunan : merupakan inventarisasi jumlah akad 

kredit yang tidak memiliki agunan dalam suatu periode 

yang disebabkan oleh kelalaian petugas administrasi. 

- Kualitas data kredit : merupakan proses pengawasan yang 

dilakukan terhadap petugas administrasi kredit terkait 

proses input akad kredit apakah sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

- Kualitas Data CIF : merupakan proses pengawasan 

terhadap petugas customer service terkait hasil inputan CIF 

(Customer Information File) apakah telah seuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Keempat parameter tersebut diidentifikasi dan di inventarisir 

penyimpangannnya dan dinilai berdasarkan jumlah 

penyimpangan yang terjadi dibandingkan dengan target 

minimum yang ditetapkan.  Sasaran strategis ini memiliki 

bobot terhadap total skor sebesar 10%. 

i. Pengaturan Resiko 

Sasaran strategis terakhir yang menjadi indikator penilaian 

perspektif bisnis resiko adalah pengaturan resiko, sasaran 
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strategis ini memiliki satu indikator kinerja utama yang 

dioperasionalisasikan melalui risk score. Risk score 

merupakan suatu gambaran mengenai profile resiko yang 

terdapat di bank bjb cabang cirebon, profile resiko tersebut 

diperoleh melalui pengisian self assesment yang dilakukan 

oleh setiap unit yang terdapat di bank bjb cabang cirebon. 

Mekanisme yang berlaku terkait self assesment tersebut adalah 

setiap unit yang terdapat di bank bjb cabang cirebon 

melakukan pengisian terkait laporan peristiwa resiko yang 

mungkin terjadi dalam unitnya masing-masing, laporan 

peristiwa resiko tersebut diinfentarisir lalu diidentifikasi 

frekuensi serta dampak yang mungkin timbul dari peristiwa 

resiko tersebut. tahapan selanjutnya unit kerja mengemukakan 

penyebab resiko tersebut, serta solusi atas resiko yang timbul 

tersebut. serangkaian proses tersebut telah diakomodir oleh 

kantor pusat dalam bentuk aplikasi dilakukan self assesment 

disetiap bulannya sehingga dapat diketahui risk score untuk 

bank bjb cabang cirebon di akhir  periode.  risk score tersebut 

dijadikan acuan sebagai bahan penilaian sasaran strategis 

pengaturan resiko dilakukan perbandingan terhadap besaran 

risk score yang telah ditentukan, dan memiliki kontribusi skor 

sebesar 10% dari total skor bisnis internal. 

4.2.1.4 Deskripsi Perpektif pertumbuhan dan pembelajaran 

Balanced scorecard sebagai alat pengukuran kinerja 

diharapkan dapat menjadi indikator pendorong kinerja organisasi 
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untuk dapat mencapai visi dan misi maupun target-target yang 

telah ditentukan melalui empat perspketif yang ada. Salah satu 

perspektif yang terdapat dalam balanced scorecard adalah 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini 

memiliki fokus utama untuk dapat mendorong proses 

pembelajaran dan pertumbuhan dan memiliki tujuan sebagai 

sarana penyedia infrastruktur dalam pencapaian ketiga perspektif 

lainnya. Bank bjb cabang cirebon dalam upaya untuk mendukung 

keempat perspektif lainnya melalui pespketif pembelajaran dan 

pertumbuhan mengoperasionalisasikan konsep tersebut kedalam 

lima sasaran strategis dengan tingkat kepentingan sebesar 11%. 

Kelima sasaran strategis tersebut memiliki tingkat kepentingan 

yang sama dan di nilai secara periodik dalam kurun waktu 

triwulan.  

a. Integritas karyawan 

Sasaran strategis Integritas karyawan di bank bjb cabang 

cirebon berusaha untuk mengukur tingkat integritas setiap 

karyawan. Sasaran strategis ini di diukur dalam bentuk Indeks 

integritas yang diperoleh melalui survey kepada setiap 

karyawan yang terdapat di bank bjb cabang cirebon dilakukan 

setiap periode dan dievaluasi dengan melakukan perbandingan 

terhadap standar indeks integritas yang diharapkan oleh 

manajemen. Sasaran ini memiliki kontribusi sebesar 20% 

terhadap nilai skor secara keseluruhan untuk perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran. 
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b. Budaya proaktif  

Bank bjb cabang cirebon melalui sasaran strategis ini ingin 

mengukur budaya proaktif serta inovasi para karyawan dalam 

mendukung kinerja bank bjb cabang cirebon. Budaya proaktif 

yang dimaksud merupakan seberapa sering karyawan 

memberikan masukan terkait upaya-upaya pencapaian kinerja 

maupun perbaikan mekanisme kerja yang dapat diterapkan 

sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran strategis ini diukur 

melalui indeks budaya yang diperoleh melalui survey budaya, 

survey tersebut ditujukan kepada para pimpinan unit kerja 

yang bertujuan menilai para bawahannya, atas hasil survey 

tersebut menghasilkan indeks budaya yang dievaluasi per 

triwulan dibandingkan dengan indeks budaya yang diharapkan 

dengan kontribusi sebesar 20% terhadap nilai skor secara 

keseluruhan untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

c. Peningkatan kompetensi  

Kompetensi karyawan sebagai salah satu indikator penunjang 

kinerja, menjadi salah satu sasaran strategis yang ingin diukur 

oleh bank bjb cabang cirebon. Sasaran strategis peningkatan 

kompetensi di bank bjb cabang cirebon diukur melalui dua 

indikator kinerja utama yang terdiri dari indeks kompetensi 

dan jumlah hari perhatian. Dalam mengukur indeks 

kompetensi bank bjb melakukan technical assesment terhadap 

setiap karyawan terkait bidang pekerjaannya serta melakukan 
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survey kepada para pimpinan unit kerja terkait kompetensi 

bawahannya. Adapun KPI jumlah hari kerja merupakan rata-

rata jumlah hari pelatihan yang diperoleh untuk keseluruhan 

karyawan di lingkup kerja bank bjb cabang cirebon selama 

kurun waktur tertentu. Sasaran strategis ini diukuer melalui 

dua indikator utama diatas dan dievaluasi setiap triwulan, dan 

memiliki kontribusi sebesar 20% terhadap nilai skor secara 

keseluruhan untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

d. Meningkatkan motivasi = Indeks motivasi karyawan 20% 

Sasaran strategis yang keempat merupakan meningkatkan 

motivasi. Sasaran strategis ini mengukur motivasi karyawan 

dioperasionalisasikan kedalam employee satisfaction indeks. 

Indeks motivasi diperoleh melalui survey terhadap karyawan 

dievaluasi setiap triwulan , dan memiliki kontribusi sebesar 

20% terhadap nilai skor secara keseluruhan untuk perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran. 

e. Pengembangan kepemimpinan  

Pengembangan kepemimpinan merupakan sasaran strategis 

yang bertujuan untuk mengukur kinerja pimpinan cabang 

secara khusus terkait gambaran kinerja pimpinan cabang 

menurut karyawan yang berada dibawahnya serta realisasi 

rata-rata nilai kinerja bawahannya. Kedua indikator tersebut 

dioperasionalisasikan melali leadership index dan 

kepemimpinan bisnis, kedua KPI tersebut memiliki bobot 

yang sama dan dilakukan evaluasi per periode dengan 
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melakukan perbandingan terhadap standar minimum yang di 

tentukan. Sasaran strategis pengembangan kepemimpinan 

memiliki kontribusi sebesar 20% terhadap nilai skor secara 

keseluruhan untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

4.2.2 Pembahasan penerapan balanced scorecard bank bjb 

cabang cirebon 

Evaluasi yang dilakukan terhadap balanced scorecard bank 

bjb cabang cirebon, dilakukan terhadap 22 orang responden yang 

mewakili keseluruhan unsur yang terdapat di bank bjb cabang 

cirebon. Evaluasi yang dilakukan diharapan dapat 

merepresentasikan struktur balanced scorecard yang sesuai serta 

dapat menunjang kinerja bank bjb cabang cirebon. Hasil 

penelitian yang dilakukan adalah adanya struktur balanced 

scorecard yang baru dengan bobot kontribusi baru untuk setiap 

perspektif dan sasaran strategisnya. Evaluasi terhadap balanced 

scorecard dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau 

melaksanakan wawancara langsung terhadap pimpinan cabang 

sebagai pihak yang dapat mewakili dan bertangung jawab atas 

kinerja bank bjb cabang cirebon, serta melakukan penyebaran 

kuesioner terhadap 22 responden, kuesioner yang di ajukan 

berisikan pertanyaan-pertanyaa yang dapat menggambarkan 

tingkat kepentingan antar perspektif, sasaran strategis maupun 

indikator kinerja utama.  

Wawancara yang dilakukan terhadap pemimpin cabang 

menghasilkan beberapa usulan evaluasi yang diantaranya adalah, 
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untuk setiap sasaran strategis yang terdapat dalam keempat 

perspektif balanced scorecard dianggap telah sesuai dan dapat 

mewakili setiap kepentingan atas perspektif yang ada sehingga 

tidak diperlukan penambahan maupun pengurangan sasaran 

strategi. Balanced scorecard yang sedang berlaku saat ini dirasa 

perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap bobot kontribusi 

antar keempat perspektif, sasaran strategis serta indikator utama 

kinerja untuk setiap perspektif. Hasil wawancara dengan 

pimpinan cabang juga menyatakan adanya keperluan dalam 

melakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis perluasan 

konsumen yang sebelumnya merupakan sasaran strategis yang 

terdapat di perspektif proses bisnis, menjadi sasaran strategis 

dalam perspektif pelanggan. Beberapa usulan penyesuaian 

tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara 

implementasi dan konsep balanced scorecard sebagai alat 

penilaian kinerja dan penunjang perencanaan strategis.  

Perspektif  keuangan yang berlaku saat ini memiliki 

besaran bobot kontribusi hingga mencapai 65% hal tersebut 

dianggap kurang proporsional dan terlalu dominan, dengan 

besaran bobot yang terlalu dominan ditakutkan dapat mendorong 

kecenderung untuk memprioritaskan seluruh sumber daya yang 

dimiliki terhadap sasaran-sasaran strategis yang terdapat dalam 

perspektif keuangan sehingga timbul ketidaksesuaian konsep 

dengan implementasi dilapangan. Perpektif keuangan yang 

memiliki bobot terlalu dominan cenderung memposisikan ketiga 



109 
 

perspektif non financial lainnya tidak sebagai pendorong 

terealisasinya target-target yang terdapat di perspektif keuangan, 

sehingga adanya ketidak konsistenan penerapan konsep balanced 

scorecard yang menginginkan adanya upaya pembangunan 

kapabilitas kompetitif jangka panjang. Menurut Kaplan & Norton 

konsep (1996) Balanced scorecard lahir untuk melengkapi 

seperangkat ukuran finansial (Finansial Perspektif) sebagai 

gambaran kinerja masa lalu dengan ukuran pendorong (drivers) 

kinerja masa depan (Non Financial Perapektif). 

Penelitian ini dilakukan di bank bjb cabang cirebon dalam 

kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018. Data yang 

digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui kuesioner, pengamatan langsung dan 

wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang 

berasal dari dokumen internal yang terdapat di bank bjb. 

Responden yang dijadikan sample penelitian merupakan 

karyawan bank bjb cabang cirebon yang dianggap dapat mewakili 

setiap unit dalam memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian 

terkait keempat perspektif dan sasaran strategis yang telah 

berlaku di bank bjb cabang. Adapun hasil yang diharapkan atas 

penelitian adalah adanya peta strategi dan struktur balanced 

scorecard bank bjb cabang cirebon yang baru. Metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah proses hirarki analitik (AHP) 

dengan menggunakan bantuan aplikasi Expert Choice 11 dan 

hasil yang diperoleh dari pengolahan kuesioner melalui metode 
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Model Name: Evaluasi Balanced scorecard bank bjb cabang cirebon

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb

Financial Perspective ,245

Customer Perspective ,305

Internal Business Perspective ,317

Learning and Growth Perspective ,132

 Inconsistency = 0,03

      with 0  missing judgments.
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perbandingan berpasangan, ditetapkan sebagai bobot baru untuk 

setiap perspektif dan sasaran strategisnya.  

4.2.2.1 Evaluasi perspektif balanced scorecard  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan 

evaluasi terhadap penilaian kinerja Balanced scorecard yang 

terdapat di bank bjb cabang cirebon,  sehingga dapat mendukung 

pencapaian kinerja bank bjb cabang Cirebon. Adapun hasil yang 

diperoleh berdasarkan pengolahan data menggunakan aplikasi 

expert choice 11 untuk keempat perspektif balanced scorecard  

adalah sebagai berikut :   

Gambar 4.3 Hasil output AHP untuk perspektif balanced scorecard 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengolahan AHP tersebut diperoleh 

struktur baru terkait keempat perspektif balanced scorecard yang 

berlaku di bank bjb. Sktruktur balanced scorecard yang baru 

tersebut menunjukan skala prioritas yang berbeda jika 

dibandingkan dengan struktur balanced scorecard yang sedang 

berlaku di bank bjb cabang cirebon, keempat perspektif balanced 

scorecard hasil pengolahan AHP memiliki sebaran bobot yang 

lebih merata jika dibandingkan dengan balanced scorecard yang 
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berlaku. Berikut merupakan perbandingan balanced scorecard 

setelah dilakukan pengolahan AHP : 

  Tabel 4.12 Tabel perbandingan perspektif balanced scorecard 

No Perspektif 
Bobot 

Lama 

Bobot 

Baru 

1 Financial Perspective 65,00% 24,50% 

2 Costumer Perspective 14,00% 30,50% 

3 Internal Perspective 10,00% 31,79% 

4 Learning & Growth Perspective 11,00% 13,21% 

 

Tabel 4.11 menunjuka adanya penyebaran tingkat 

kepentingan yang sebelumnya terkonsentrasi pada perspektif 

keuangan kepada ketiga perspektif non keuangan lainnya. Hasil 

pengolahan AHP menyatakan bahwa bobot yang paling dominan 

terhadap total keseluruhan balanced scorecard ada di perspektif 

internal proses. Hasil pengolahan AHP untuk keempat perspektif  

balanced scorecard  memiliki nilai inconsistency ratio sebesar 

0.03 (<0.1) artinya bahwa matriks perbandingan responden telah 

teruji sangat konsisten.  

4.2.2.2 Evaluasi sasaran strategis perspektif keuangan 

Evaluasi yang dilakukan terhadap balanced scorecard 

bank bjb cabang cirebon tidak hanya dilakukan kepada keempat 

perspektif balanced scorecard saja, namun juga terhadap sasaran 

strategis yang menunjang setiap perspektif tersebut. Perspektif 

keuangan sebagai perspektif yang ditunjang ketiga perspektif non 
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Model Name: Evaluasi Balanced scorecard bank bjb cabang cirebon

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Financial Perspective

Profitability ,308

Peningkatan Kredit ,274

Fee Based & Indikator Lain ,065

Peningkatan Simpanan ,204

Optimalisasi Biaya ,148

 Inconsistency = 0,02

      with 0  missing judgments.
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No Perspektif Bobot Lama Bobot Baru

1 Profitability 30,00% 30,80%

2 Peningkatan Kredit 25,00% 27,40%

3 Fee Based & Indikator Lain 10,00% 6,50%

4 Peningkatan Simpanan 20,00% 20,40%

5 Optimalisasi Biaya 15,00% 14,80%

keuangan lainnya memiliki lima sasaran strategis, dan 

berdasarkan hasil analisa untuk setiap sasaran strategis tersebut 

diperoleh struktur yang baru dengan hasil sebagai berikut : 

Gambar 4.4 Hasil output AHP sasaran strategis perspektif keuangan 

 

 

 

 

 

Hasil pengolahan AHP tesebut menunjukan dari kelima 

sasaran strategis tersebut porsi laba tetap menjadi sasaran 

strategis yang lebih dominan jika dibandingkan keempat sasaran 

strategis yang lainnya, meskipun terdapat perubahan bobot yang 

tidak terlalu signifikan untuk setiap sasaran strategis. Terkait 

perubahan bobot untuk setiap sasaran strategis dijelaskan dalam 

tabel 4.13 berikut : 

Tabel 4.13 Tabel perbandingan sasaran strategis perspektif keuangan. 

 

  

 

 

 

Hasil pengolahan AHP untuk kelima sasaran strategis 

perspektif keuangan memiliki nilai inconsistency ratio sebesar 
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Model Name: Evaluasi Balanced scorecard bank bjb cabang cirebon

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Financial Perspective 
         >Peningkatan Kredit

Total Kredit ,508

Kredit Konsumtif ,153

Kredit Produktif ,173

Recovery Kredit ,166

 Inconsistency = 0,04

      with 0  missing judgments.
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0.02 (<0.1) artinya bahwa matriks perbandingan responden telah 

teruji tingkat konsistensinya. 

a. Evaluasi indikator kinerja utama sasaran strategis 

peningkatan kredit 

Evaluasi terhadap balanced scorecard bank bjb cabang 

cirebon selain dilakukan terhadap perspektif dan sasaran strategis, 

juga dilakukan terhadap setiap indikator kinerja utama dan sub 

indikator kinerja utama yang menunjangnya. Dalam sasaran 

strategis peningkatan kredit dibagi menjadi empat indikator 

kinerja utama yang mewakili sasaran strategis tersebut yang 

diantaranya adalah peningkatan kredit. Berdasarkan hasil 

pengolahan AHP terhadap indikator kinerja utama peningkatan 

kredit diperoleh struktur baru dengan hasil sebagai berikut : 

Gambar 4.5 Hasil output AHP untuk KPI  peningkatan kredit 

 

 

 

 

 

Hasil pengolahan AHP untuk indikator kinerja utama 

peningkatan kredit memiliki nilai inconsistency ratio sebesar 0.02 

(<0.1) yang berarti matriks perbandingan responden telah teruji 

tingkat konsistensinya, selain itu hasil analisa menghasilkan 
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Model Name: Evaluasi Balanced scorecard bank bjb cabang cirebon

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Financial Perspective 
         >Peningkatan Kredit 
            >Total Kredit

Kredit Komersial ,269

Kredit Konsumer ,371

Kredit Mikro ,166

Kredit BPR & LKM ,078

Kredit KPR ,116

 Inconsistency = 0,03

      with 0  missing judgments.
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No Perspektif Bobot Lama Bobot Baru

1 Total Kredit 60,00% 50,80%

2 Kredit Konsumtif 15,00% 15,30%

3 Kredit Produktif 15,00% 17,30%

4 Recovery Kredit 10,00% 16,60%

perubahan struktur indikator kinerja utama peningkatan kredit 

sebagaimana ditunjukan oleh tabel 4.14 berikut : 

Tabel 4.14 Tabel perbandingan KPI peningkatan kredit. 

 

 

 

 

Indikator kinerja utama total kredit terbagi menjadi lima 

sub indikator kinerja utama yang terdiri dari kredit komersial, 

kredit konsumer, kredit mikro, kredit BPR & LKM, serta kredit 

KPR. Kelima sub indikator kinerja utama tersebut merupakan 

perwakilan untuk setiap jenis pembiayaan yang terdapat di bank 

bjb cabang cirebon. Hasli pengolahan AHP terkait sub indikator 

yang terdapat dalam indikator kinerja utama total kredit memiliki 

tingkat inconsistency ratio sebesar 0.03 (<0.1) dengan hasil 

sebagai berikut : 

Gambar 4.6 Hasil output AHP untuk sub KPI total kredit 

 

 

 

 

 

Struktur indikator kinerja utama total kredit setelah 

dilakukan analisa melalui AHP mengalami perubahan jika 
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Model Name: Evaluasi Balanced scorecard bank bjb cabang cirebon

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Financial Perspective 
         >Fee Based & Indikator Lain

Fee Based ,169

Indikator Lain ,831

 Inconsistency = 0,

      with 0  missing judgments.
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No Perspektif Bobot Lama Bobot Baru

1 Kredit Komersial 20,00% 26,90%

2 Kredit Konsumer 40,00% 37,10%

3 Kredit Mikro 10,00% 16,60%

4 Kredit BPR & LKM 15,00% 7,80%

5 Kredit KPR 15,00% 11,60%

dibandingkan dengan indikator kinerja utama total kredit yang 

berlaku saat ini di bank bjb cabang cirebon, adapun perubahan 

terkait bobot untuk setiap sub indikator kinerja utama yang 

terdapat dalam indikator kinerja utama total kredit ditunjukan 

dalam tabel 4.15 sebagai berikut : 

Tabel 4.15 Tabel perbandingan KPI peningkatan kredit. 

 

 

 

 

b. Evaluasi indikator kinerja utama sasaran strategis fee 

based & indikator lain 

Fee based dan indikator lain merupakan sasaran strategis 

ketiga dalam perspektif keuangan, sasaran strategis ini terdiri dari 

dua indikator kinerja utama, dan atas hasil analisa melalui 

pengolahan AHP diperoleh struktur sasaran strategis yang baru 

dengan hasil sebagai berikut :  

Gambar 4.7 Output AHP sasaran strategis fee based indikator lain 
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No Perspektif Bobot Lama Bobot Baru

1 Fee Based 20,00% 16,90%

2 Indikator Lain 80,00% 83,10%

Hasil pengolahan AHP untuk sasaran strategis fee based dan 

indikator lain memiliki nilai inconsistency ratio sebesar 0,00 

(<0.1) yang berarti matriks perbandingan responden telah teruji 

tingkat konsistensinya, hasil analisa menunjukan adanya 

perubahan komposisi diantara indikator kinerja utama yang 

terdapat dalam sasaran strategis fee based dan indikator lain 

ditunjukan oleh tabel 4.16 berikut : 

Tabel 4.16 Tabel perbandingan sasaran strategis fee based dan 

indikator lain 

 

 

Perubahan bobot diantara indikator kinerja utama fee based 

dan indikator kinerja utama Indikator Lain, menunjukan adanya 

perubahan tingkat kepentingan diantara kedua indikator kinerja 

utama tersebut. indikator kinerja utama indikator lain memiliki 

beberapa sub indikator yang terdiri dari bancassurance, 

reksadana, DPLK, tambahan kartu ATM, tambahan kartu kredit, 

volume transaksi trade, jumlah transaksi export import, dan fee 

based trade. Untuk sub indikator kinerja utama tersebut dilakukan 

analisa terkait tingkat kepentingan antar sub melalui pengolahan 

AHP, adapun hasil yang diperoleh atas hasil analisa terhadap sub 

indikator kinerja utama Indikator Lain adalah sebagai berikut : 
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Model Name: Evaluasi Balanced scorecard bank bjb cabang cirebon

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Financial Perspective 
         >Fee Based & Indikator Lain 
            >Indikator Lain

Bancassurance ,137

Reksadana ,119

DPLK ,142

Tambahan Kartu ATM ,320

Tambahan Kartu Kredit ,122

Volume Transaksi Trade ,054

Jumlah Transaksi Export & Import ,049

Fee Based Trade ,056

 Inconsistency = 0,02

      with 0  missing judgments.
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Gambar 4.8 Output AHP untuk sub KPI indikator lain 

 

 

 

 

 

  

Hasil analisa melalui proses AHP terhadap sub indikator 

kinerja utama indikator lain memiliki nilai inconsistency ratio 

sebesar 0,02 (<0.1) yang berarti matriks perbandingan responden 

telah teruji tingkat konsistensinya, adapun perubahan tingkat 

kepentingan diantara keseluruhan sub indikator kinerja dapat 

diketahui melalui tabel 4.17 berikut : 

Tabel 4.17 Tabel perbandingan sub KPI indikator lain 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui sub indikator kinerja 

utama tambahan kartu ATM memiliki perubahan tingkat 

kepentingan yang cukup signifikan, dan dengan adanya 

perubahan yang cukup signifikan tersebut mempengaruhi sebaran 

No Perspektif Bobot Lama Bobot Baru

1 Bancassurance 15,00% 13,70%

2 Reksadana 20,00% 11,90%

3 DPLK 20,00% 14,20%

4 Tambahan Kartu ATM 20,00% 32,00%

5 Tambahan Kartu Kredit 10,00% 12,20%

6 Volume Transaksi Trade 5,00% 5,40%

7 Jumlah Transaksi Eksport dan Import 5,00% 4,90%

8 Fee Based Trade 5,00% 5,60%
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Model Name: Evaluasi Balanced scorecard bank bjb cabang cirebon

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Financial Perspective 
         >Peningkatan Simpanan

Giro ,403

Tabungan ,452

Deposito ,145

 Inconsistency = 0,02

      with 0  missing judgments.
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penyesuaian tingkat  kepentingan terhadap sub indikator kinerja 

utama lainya. 

c. Evaluasi indikator kinerja utama sasaran strategis 

peningkatan simpanan 

Sasaran strategis dalam perspektif keuangan yang keempat 

adalah sasaran strategis peningkatan simpanan. Sasaran strategis 

berdasarkan hasil analisa terhadap sasaran strategis perspektif 

keuangan memiliki tingkat kepentingan sebesar 20.40% naik 

sebesar 0.40%, Jika dibandingkan dengan struktur sasaran 

strategis yang sudah berlaku di bank bjb cabang cirebon 

cenderung tidak mengalami perubahan tingkat kepentingan yang 

signifikan. Sedangkan untuk hasil analisa terhadap setiap 

indikator kinerja utama yang terdapat dalam sasaran strategis 

peningkatan simpanan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Gambar 4.9 Hasil output AHP untuk KPI peningkatan simpanan 

 

 

 

 

Hasil analisa melalui proses AHP terhadap indikator 

kinerja utama peningkatan simpanan memiliki nilai inconsistency 

ratio sebesar 0,02 (<0.1) yang berarti matriks perbandingan yang 

diajukan pada responden telah teruji tingkat konsistensinya. 
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No Perspektif Bobot Lama Bobot Baru

1 Giro 40,00% 40,30%

2 Tabungan 50,00% 45,20%

3 Deposito 10,00% 14,50%

Sedangkan terkait perbandingan antara struktur hasil analisa 

dengan yang berlaku di bank bjb cabang cirebon saat ini 

ditunjukan melalui tabel 4.18 berikut : 

Tabel 4.18 Tabel perbandingan KPI peningkatan simpanan 

 

 

 

Hasil perbandingan menjelaskan adanya perubahan tingkat 

kepentingan terhadap indikator kinerja utama tabungan yang 

mengalami penurunan dan terdistribusi pada kedua indikator 

lainnya. 

Bank bjb cabang cirebon dalam melakukan pengelolaan 

terhadap produk deposito dan giro membagi kedua produk 

tersebut menjadi dua jenis nasabah yakni nasabah perorangan dan 

non perorangan, begitupula terhadap Balanced scorecard bank 

bjb cabang cirebon diperlakukan sama terhadap indikator kinerja 

deposito dan indikator kinerja giro yang terdiri dari dua sub 

indikator kinerja perorangan dan non perorangan. Adapun hasil 

analisa melalui proses AHP terkait indikator kinerja utama giro 

dan deposito adalah sebagai berikut : 
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Model Name: Evaluasi Balanced scorecard bank bjb cabang cirebon

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Financial Perspective 
         >Peningkatan Simpanan 
            >Giro

Giro Perorangan ,450

Giro Non Perorangan ,550

 Inconsistency = 0,

      with 0  missing judgments.
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Model Name: Evaluasi Balanced scorecard bank bjb cabang cirebon

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Financial Perspective 
         >Peningkatan Simpanan 
            >Deposito

Deposito Perorangan ,374

Deposito Non Perorangan ,626

 Inconsistency = 0,

      with 0  missing judgments.
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Gambar 4.10 Hasil output AHP untuk sub KPI giro 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Hasil output AHP untuk sub KPI deposito 

 

 

 

 

Kedua sub indikator kinerja utama tersebut memiliki nilai 

inconsistency ratio sebesar 0,00 (<0.1) yang berarti matriks 

perbandingan yang diajukan pada responden telah teruji tingkat 

konsistensinya. Hasil analisa terhadap sub indikator kinerja utama 

giro menunjukan bahwa giro non perorangan memiliki tingkat 

kepentingan yang lebih besar jika dibandingkan dengan giro 

perorangan, sedangkan untuk hasil analisa yang dilakukan 

terhadap sub indikator kinerja utama deposito menunjukan bahwa 

sub indikator kinerja utama deposito terhadap non perorangan 

memiliki tingkat kepentingan yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan  sub indikator kinerja utama deposito perorangan. Hasil 

analisa tersebut cenderung memiliki kesamaan dengan struktur 
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Model Name: Evaluasi Balanced scorecard bank bjb cabang cirebon

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Financial Perspective 
         >Optimalisasi Biaya

Asset Quality ,797

Cost Of Fund ,089

BOPO ,114

 Inconsistency = 0,01

      with 0  missing judgments.
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sub indikator kinerja utama yang telah berlaku di bank bjb cabang 

cirebon. 

d. Evaluasi indikator kinerja utama sasaran strategis 

optimalisasi biaya 

Optimalisasi biaya merupakan sasaran strategis yang kelima 

yang tedapat dalam perspektif keuangan. Sasaran strategis ini 

memiliki bobot 15% terhadap total skor perspketif keuangan dan 

memiliki tiga indikator kinerja utama. Berikut merupakan hasil 

analisa melalui proses AHP terhadap sasaran strategis 

optimalisasi biaya : 

Gambar 4.12 Hasil output AHP untuk KPI optimalisasi biaya  

 

 

 

 

 

Hasil pemrosesan AHP terhadap indikator kinerja utama 

optimalisasi biaya memiliki nilai inconsistency masih dibawah 

0.1 sebesar 0.01 sehingga matriks perbandingan masih teruji 

tingkat konsistensinya. Hasil analisa terhadap indikator kinerja 

utama optimalisasi biaya menunjukan tingkat kepentingan yang 

cukup mutlak atas indikator kinerja utama asset quality jika 

dibandingkan dengan indikator kinerja utama cost of fund dan 

BOPO, dengan bobot kontribusi yang mencapai 79.7% terhadap 
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No Perspektif Bobot Lama Bobot Baru

1 Asset Quality 80,00% 79,70%

2 Cost Of Fund 5,00% 8,90%

3 BOPO 15,00% 11,40%

skor keseluruhan. Sedangkan terkait perbandingan antara struktur 

hasil analisa dengan yang berlaku di bank bjb cabang cirebon saat 

ini ditunjukan melalui tabel 4.19 : 

Tabel 4.19 Tabel perbandingan KPI optimalisasi biaya 

 

 

 

Perbandingan antara struktur indikator kinerja utama 

optimalisasi biaya yang diperoleh melalui hasil analisa dengan 

indikator kinerja utama optimalisasi biaya yang sedang berlaku di 

bank bjb cirebon, menunjukan adanya perubahan tingkat 

kepentingan terhadap indikator kinerja utama cost of fund dan 

BOPO. 

Indikator kinerja utama asset quality dioperasionalisasikan 

melalui persentase non performing loan dan memiliki sub 

indikator kinerja utama non performing loan untuk setiap segmen 

kredit yang dimiliki oleh bank bjb cabang cirebon, dan atas hasil 

analisa yang dilakukan berikut merupakan hasil pemrosesan AHP 

terhadap sub indikator kinerja utama asset quality : 
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Model Name: Evaluasi Balanced scorecard bank bjb cabang cirebon

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Financial Perspective 
         >Optimalisasi Biaya 
            >Asset Quality

NPL Komersial ,210

NPL Konsumer ,171

NPL Mikro ,447

NPL BPR & LKM ,049

NPL KPR ,123

 Inconsistency = 0,01

      with 0  missing judgments.
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Gambar 4.13 Hasil output AHP untuk sub KPI asset quality 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisa berdasarkan pemrosesan AHP menunjukan 

diantara kelima sub indikator asset quality NPL Mikro memiliki 

tingkat kepentingan yang paling dominan dengan kontribusi 

bobot sebesar 44,7% sedangkan tingkat kepentingan paling 

rendah terdapat pada sub indikator NPL BPR & LKM dengan 

bobot kontribusi sebesar 4.9%. Hasil pemrosesan AHP terhadap 

sub indikator kinerja utama asset quality memiliki nilai 

inconsistency masih dibawah 0.1 sebesar 0.01 sehingga matriks 

perbandingan masih teruji tingkat konsistensinya. Sub indikator 

asset quality yang telah dilakukan analisa memiliki perbedaan 

struktur dengan Sub indikator asset quality yang berlaku di bank 

bjb cabang cirebon, dimana bobor kontribusi yang paling 

dominan merupakan sub indikator NPL komersial sebesar 28% 

dan mengalami penurunan tingkat kepentingan hingga mencapai 

21%. NPL mikro merupakan Sub indikator yang memilik 

peningkatan tingkat kepentingan cukup signifikan dengan bobot 

kontribusi sebelum dilakukan analisa sebesar 15%., begitupula 
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No Perspektif Bobot Lama Bobot Baru

1 NPL Komersial 28,00% 21,00%

2 NPL Mikro 15,00% 44,70%

3 NPL BPR & LKM 20,00% 4,90%

4 NPL Konsumer 10,00% 17,10%

5 NPL KPR 27,00% 12,30%

untuk sub indikator lainya mengalami beberapa perub ahan 

sebaimana dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.20 Tabel perbandingan KPI Asset Quality 

 

 

 

4.2.2.3 Evaluasi sasaran strategis perspektif pelanggan 

Perspektif pelanggan pada balanced scorecard yang 

berlaku di bank bjb cabang cirebon memiliki dua sasaran strategis 

yakni customer feedback dan skor kinerja layanan. Kedua sasaran 

strategis tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan, melalui 

wawancara langsung dengan pimpinan cabang sebagai pihak yang 

memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dirasa 

belum cukup. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, 

balanced scorecard yang berlaku di bank bjb cabang cirebon saat 

ini dirasa perlu untuk menambahkan sasaran strategis perluasan 

basis konsumen yang sebelumnya merupakan salah satu sasaran 

strategis dalam perspektif proses bisnis. Dasar pemikiran yang 

diutarakan pemimpin cabang dalam wawancara yang dilakukan 

adalah, sasaran strategis perluasan basis konsumen yang diwakili 

melalui indikator kinerja utama number of account (NOA)  

merupakan indikator yang dipengaruhi dari proses bisnis itu 

sendiri dan bukan lah sasaran strategis yang dapat mempengaruhi 
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Model Name: Balanced Scorecard BJB Master Edit

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Customer Perspective

Costumer Feedback ,230

Skor Kinerja Layanan ,394

Perluasan Basis Konsumen ,375
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perspektif pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara dan 

pengolahan AHP diperolehlah struktur perspektif pelanggan 

sebagai berikut : 

Gambar 4.14 Output AHP sasaran strategis perspektif pelanggan 

 

 

 

 

 

Hasil analisa berdasarkan pemrosesan AHP menunjukan 

tingkat kepentingan yang paling dominan diantara ketiga sasaran 

strategis lainnya merupakan sasaran strategis skor kinerja layanan 

dengan bobot kontribusi sebesar 39.4%. Hasil analisa melalui 

proses AHP terhadap sasaran strategis perspektif pelanggan 

memiliki nilai inconsistency ratio sebesar 0,000057 (<0.1) yang 

berarti matriks perbandingan yang diajukan pada responden telah 

teruji tingkat konsistensinya. Hasil analisa yang dilakukan 

menghasilkan beberapa perubahan terhadap struktur perspektif 

pelanggan dimana sasaran strategis skor kinerja layanan yang 

sebelumnya dominan dengan bobot kontribusi yang mencapai 

hingga 60% terdistribusi pada sasaran strategis perluasan basis 

konsumen, begitupula dengan sasaran strategis customer feedback 

yang mengalami penurunan tingkat kepentingan menjadi 23%.  

Sasaran strategis perluasan basis konsumen 

dioperasionalisasikan kedalam dua indikator kinerja yang terdiri 
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dari number of account dana pihak ketiga (simpanan) dan number 

of account kredit (pinjaman), kedua indikator kinerja utama 

tersebut setelah dianalisa menghasilkan struktur yang baru dengan 

hasil sebagai berikut :  

Gambar 4.15 Hasil output AHP untuk KPI perluasan konsumen 

 

 

 

 

 

Hasil analisa terhadap indikator kinerja utama perluasan basis 

konsumen memili nilai inconsistency ratio sebesar 0 (<0.1), dan 

menghasilkan struktur yang baru dianatara kedua  indikator 

kinerja utama. Indikator kinerja utama sebelum dilakukan analisa 

memiliki tingkat kontribusi yang seimbang dengan bobot untuk 

kedua indikator kinerja utama sebesar 50%, dan setelah dilakukan 

analisa tingkat kepentingan bergeser kepada indikator kinerja 

utama NOA kredit dengan bobot kontribusi sebesar 57% sehingga 

NOA DPK mengalami penurunan tingkat kepentingan menjadi 

43%. 

4.2.2.4 Evaluasi sasaran strategis perspektif bisnis internal 

Perspektif yang ketiga dalam balanced scorecard bank 

bjb cirebon merupakan perspektif bisnis internal (internal 

business perspective). Perspektif bisnis internal yang berlaku di 

bank bjb saat ini memiliki sembilan sasaran strategis termasuk 



127 
 

Model Name: Balanced Scorecard BJB Master Edit

Priorities with respect to: Combined

Balanced Scorecard bank bjb
      >Internal Business Perspective

Increase Valas Offering ,038

Kehandalan Sistem TI ,132

Proses Bisnis ,319

KYC Complience ,060

Kepatuhan Administrasi ,087

Kepatuhan Hukum ,129

Kualitas Data ,088

Pengaturan Resiko ,146

 Inconsistency = 0,02

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 102/01/2013 10:14:17

C730C730

sasaran strategis perluasan basis konsumen, dan atas hasil 

wawancara dengan pemimpin cabang terkait sasaran strategis 

yang terdapat dalam perspektif bisnis internal tidak perlu 

dilakukan penambahan sasaran stretagis meskipun adanya 

pengurangan sasaran strategis perluasan basis konsumen. Hasil 

penelitian melalui pemrosesan AHP diperoleh struktur baru 

perspektif bisnis internal dengan hasil sebagai berikut : 

Gambar 4.16 Output AHP sasaran strategis perspektif bisnis 

internal 

 

 

 

 

 

 

Hasil proses AHP menunjukan sasaran stretagis yang 

memiliki tingkat kepentingan paling dominan merupakan sasaran 

strategis proses bisnis dengan bobot kontribusi sebesar 31.9%, hal 

tersebut secara tidak langsung merubah tingkat kepentingan 

sasaran strategis lainnya. Perspektif bisnis internal yang berlaku 

di bank bjb cabang cirebon untuk setiap sasaran strategisnya 

cenderung memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan bobot 

kontribusi merata sebesar 10% untuk setiap sasarean strategis. 

Hasil analisa terhadap sasaran strategis perspektif bisnis internal 
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memiliki nilai inconsistency ratio sebesar 0,02 (<0.1) sehingga 

matriks perbandingan masih teruji tingkat konsistensinya. 

4.2.2.5 Evaluasi sasaran strategis perspektif learning & 

growth 

Perspektif terakhir yang terdapat dalam balanced 

scorecard bank bjb cabang cirebon merupakan perspektif  

learning & growth. Perspektif ini cenderung mengukur tingkat 

kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank bjb 

cabang cirebon yang di operasionalisasikan kedalam lima 

sasarann strategis. Kelima sasaran stretagis tersebut merupakan 

suatu nilai / parameter yang dianggap dapat mewakili ukuran 

kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki bank bjb cabang 

cirebon.  Perspektif learning & growth yang saat ini berlaku di 

bank bjb cabang cirebon memiliki tingkat kepentingan yang sama 

untuk setiap sasaran stretagisnya, dimana untuk setiap sasaran 

strategis yang terdapat dalam perspektif learning & growth  

memiliki bobot kontribusi sebesar 20%, dan atas hasil analisa 

yang dilakukan melalui pemrosesan AHP diperoleh struktur 

Perspektif learning & growth dengan adanya perbedaan tingkat 

kepentingan untuk setiap sasaran strategis yang ada. 
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Gambar 4.17 Hasil output AHP sasaran strategis learning & growth 

 

 

 

 

 

Hasil proses AHP menunjukan sasaran strategis dengan 

tingkat kepentingan paling dominan merupakan sasaran strategis 

peningkatan kompetensi dengan bobot kontribusi sebesar 28.5%, 

sedangkan sasaran stretagis yang memiliki tingkat kompetensi 

paling rendah berdasarkan proses AHP merupakan sasaran 

stretagis pengembangan kepemimpinan dengan bobot kontribusi 

sebesar 9%. Struktur perspektif learning & growth hasil proses 

APH memiliki struktur yang cenderung tidak merata dengan 

adanya beberapa sasaran stretagis yang memiliki bobot kontribusi 

yang besar, berbeda dengan perspektif learning & growth yang 

sedang berlaku di bank bjb dimana seluruh sasaran stretgis 

dianggap memiliki tingkat kepentingan yang sama. Hasil analisa 

terhadap sasaran strategis perspektif learning & growth memiliki 

nilai inconsistency ratio sebesar 0,01 (<0.1) sehingga matriks 

perbandingan masih teruji tingkat konsistensinya. 
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a. Evaluasi indikator kinerja utama sasaran strategis 

peningkatan kompetensi 

Sasaran strategis peningkatan kompetensi sebagai sasaran 

strategis yang memiliki tingkat kepentingan paling dominan 

memiliki dua indikator kinerja utama yang terdiri dari indeks 

kompetensi dan rata-rata hari pelatihan. Kedua indikator kinerja 

utama tersebut berdasarkan hasil analisa dan pemrosesan AHP 

diperoleh tingkat kepentingannya dengan hasil sebagai berikut : 

Gambar 4.18 Hasil output AHP untuk KPI peningkatan kompetensi 

 

  

 

 

Hasil analisa terhadap indikator kinerja utama peningkatan 

kompetensi memiliki nilai inconsistency ratio sebesar 0 (<0.1) 

sehingga matriks perbandingan masih teruji tingkat 

konsistensinya. Hasil analisa pun menghasilkan struktur yang 

berbeda jika dibandingkan dengan struktur indikator kinerja 

utama yang saat ini berlaku, dimana tingkat kepentingan atas 

indikator kinerja utama rata-rata hari pelatihan mengalami 

peningkatan yang sebelumnya hanya memiliki bobot kontribusi 

sebesar 1% menjadi 23,1%.  
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b. Evaluasi indikator kinerja utama sasaran strategis 

pengembangan kepemimpinan 

Sasaran strategis pengembangan kepemimpinan memiliki dua 

indikator kinerja utama yang terdiri dari indeks kepemimpinan 

dan kepemimpinan bisnis. Kedua indikator tersebut setelah 

dilakukan analisa melalui proses AHP menghasilkan struktur 

indikator kinerja utama yang baru dengan hasil sebagai berikut :  

Gambar 4.19 Hasil output AHP untuk KPI kepemimpinan 

 

 

 

Hasil analisa terhadap indikator kinerja utama 

pengembangan kepemimpinan memiliki nilai inconsistency ratio 

sebear 0 (<0.1) sehingga matriks perbandingan masih teruji 

tingkat konsistensinya, dan juga menghasilkan perubahan tingkat 

kepentingan atas indikator kinerja utama kepemimpinan bisnis 

menjadi 55,5%. 

4.2.3 Implikasi manajerial  

Implikasi manajerial merupakan salah satu upaya dalam 

mengoperasionalisasikan tujuan penelitian untuk dapat 

mendukung pencapaian kinerja bank bjb cabang cirebon, 

ditempuh melalui dua tahapan dengan melakukan perancangan 

peta strategis serta memberikan masukan melalui penyusunan 
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mekanisme baru atas sasaran strategis proses bisnis. Implikasi 

manajerial hanya dilakukan terbatas pada perancangan peta 

strategis serta penyesuaian mekanisme sasaran strategis proses 

bisnis dilandasi atas tingkat urgensitas atas sasaran strategis 

proses bisnis sebagai sasaran strategis yang menggambarkan 

kualitas proses kinerja serta melihat lingkup kerja bank bjb 

cabang cirebon yang berfungsi sebagai unit teknis dalam bisnis 

bank bjb. 

4.2.3.1 Perancangan peta strategis 

Peta strategis merupakan paparan atau gambaran tentang 

keterkaitan antara sejumlah sasaran strategis dalam sebuah bentuk 

hubungan sebab akibat, dan bertujuan untuk menjelaskan 

perjalanan strategis bank bjb cabang cirebon. Penyusunann peta 

strategis bank bjb cabang cirebon didasarkan pada hasil evaluasi 

yang dilakukan terhadap keempat perspektif maupun sasaran 

strategisnya, dengan maksud untuk menggambarkan hubungan 

sebab akibat yang lebih jelas diantara keempat perspektif pada 

balanced scorecard bank bjb cabang cirebon, dan dijelaskan 

dalam gambar  4.3 Berikut : 
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Gambar 4.20 Peta strategis balanced scorecard bank bjb cabang cirebon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta strategis balanced scorecard diatas menggambarkan 

alur hubungan sebab akibat antar perspektif secara ideal, dimana 

pencapaian atas perspektif keuangan melalui kelima sasaran 

strategisnya merupakan hasil atas pencapaian ketiga perspektif 

lainnya. Peta strategis balanced scorecard tersebut menjelaskan 

bahwa hal yang mendasar dan penunjang diantara keempat 

perspektif tersebut merupakan perspektif pembelajaran, perspektif 

pembelajaran tersebut merupakan fondasi atas ketiga perspektif 
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lainnya, dan sasaran-sasaran strategis yang terdapat dalam 

perspektif pembelajaran tersebut diharapkan dapat menjadi 

pemicu peningkatan kompetensi sumber daya yang dimiliki oleh 

bank bjb cabang cirebon.  

Perspektif bisnis internal merupakan serangkaian sasaran 

strategis yang mewakili paparan teknis di lingkup kerja bank bjb 

cabang cirebon, perspektif tersebut dipengaruhi oleh tingkat 

keberhasilan perspektif pembelajaran dengan maksud semakin 

baik kualitas sumber daya manusia semakin baik tingkat kinerja 

yang dihasilkannnya, tidak hanya itu perspektif bisnis internal 

pun dapat mempengaruhi perspektif pelanggan secara langsung.  

Hubungan sebab akibat diantara perspektfi pelanggan 

dengan perspektif bisnis internal dapat terlihat dari peta strategis 

balanced scorecard bank bjb diatas, dimana tujuh dari delapan 

sasaran strategis yang terdapat di perspektif bisnis internal akan 

bermuara kearah sasaran strategis proses bisnis. Secara konsep 

sasaran strategis proses bisnis merupakan suatu indikator 

seberapa baik bank bjb cabang cirebon melaksanakan 

pekerjaannya, dan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa indikator baik tidaknya kinerja diukur dari tingkat kepuasan 

pelanggan, sehingga beberapa hal diatas menunjukan adanya 

hubungan sebab akibat antara perspektif bisnis internal dan 

perspektif pelanggan.  

Hubungan sebab akibat yang terahir merupakan 

hubungan diantara perspektif pelanggan dengan perspektif 
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keuangan. Ketiga sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja 

perspektif pelanggan mengukur seberapa banyak jumlah 

pelanggan yang telah dilayani, bagaimanakah tingkat kepuasan 

atas pelayanan yang dilakukan bank bjb cabang cirebon, dan 

bagaimanakah pandangan pelanggan terhadap kinerja bank bjb 

cabang cirebon. Ketiga sasaran tersebut memiliki korelasi 

langsung dengan sasaran strategis yang terdapat dalam perspektif 

keuangan dimulai dari pencapaian kredit, dana pihak ketiga 

hingga yang terakhir pencapaian besaran laba yang ditetapkan. 

4.2.3.2 Implementasi 4DX sebagai sasaran strategis proses 

bisnis 

Peta strategis balanced scorecard yang telah disusun 

digunakan sebagai fondasi ideal dalam menunjukan hubungan 

sebab akibat diantara keempat perspektif balanced scorecard, dan 

berdasarkan peta strategis tersebut pula dapat diketahui hubungan 

langsung diantara perspektif pelanggan dan perspektif proses 

bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal sebagai indikator 

yang menjelaskan kinerja aspek-aspek teknis yang berlaku di 

bank bjb cabang cirebon dalam peta strategis yang telah disusun, 

akan mempengaruhi secara langsung perspektif pelanggan, 

hubungan diantara kedua perspektif tersebut menunjukan 

seberapa baikkah pelaksanaan aspek-aspek teknis yang diukur 

dalam perspektif proses bisnis internal mempengaruhi perspektif 

pelanggan yang mengukur aspek-aspek yang berhubungan 

dengan pelanggan.  
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Proses bisnis merupakan salah satu sasaran strategis yang 

terdapat dalam perspektif proses bisnis internal balanced 

scorecard bank bjb cabang Cirebon, sasaran strategis tersebut 

mengukur tingkat efisiensi, akurasi serta service level aggrement 

untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh unit-unit yang 

terdapat di bank bjb cabang Cirebon. Sasaran strategis ini 

dioperasionalisasikan melalui indikator kinerja utama process 

indeks dan merupakan suatu nilai yang diperoleh melalui survey 

terhadap karyawan dimasing-masing unit yang menjadi objek 

penilaian. Tujuan dilakukannya penilaian terhadap sasaran 

strategis proses bisnis melalui process index adalah untuk 

mengukur kualitas proses teknis untuk setiap pekerjaan di setiap 

unit kerja yang akan langsung berhubungan dengan hasil kinerja, 

dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam peta strategis 

bahwa sasaran-sasaran strategis dalam perspektif proses bisnis 

internal akan mempengaruhi hasil kinerja yang terdapat dalam 

perspektif pelanggan, dan diukur secara kuantitatif kualitas 

kinerccanya dalam perspektif keuangan. 

Process Indexs sebagai sasaran strategis yang mengukur 

kualitas proses suatu kinerja diperoleh melalui self assessment 

yang dilakukan setiap karyawan di setiap unit kerja. Self 

assessment dilakukan oleh para karyawan melalui serangkaian 

pertanyaan yang berhubungan dengan aspek teknis pekerjaan para 

karyawan tersebut, pertanyaan yang diajukan berbeda untuk 

setiap karyawan dan disesuaikan berdasarkan job description 
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karyawan tersebut. Jawaban yang di ajukan oleh para karyawan 

dikuantifisir dan diolah menjadi nilai lalu dilakukan perbandingan 

terhadap standar yang ditentukan untuk mengetahui kualitas 

kinerjanya. Mekanisme yang dilakukan dalam memperoleh nilai 

process Indexs sebagaimana telah dijelaskan diatas sedikit 

kurangnya memiliki kecenderungan untuk tidak sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, hal tersebut didasarkan pada 

mekanisme penilaian kualitas dilakukan oleh para karyawan 

langsung yang mana para karyawan tersebut merupakan objek 

yang pekerjaannya dilakukan penilaian, beberapa kondisi tersebut 

ditakutkan menghasilkan nilai process indexs yang bias dan 

tujuan pengukuran kualitas tidak dapat terpenuhi. Nilai process 

indeks yang bias dan menghasilkan informasi yang tidak sesuai 

ditakutkan tidak dapat menjadi pendorong kinerja perspektif 

pelanggan dan secara tidak langsung akan berpengaruh kepada 

kinerja perspektif keuangan bank bjb cabang cirebon, dan atas hal 

tersebut dirasa perlu suatu mekanisme baru yang dapat digunakan 

untuk menghasilkan nilai process indexs yang dapat menunjang 

perspektif lainnya sebagaimana ditunjukan peta strategi. 

Mekanisme pengukuran proses kinerja sebagaimana yang 

dimaksud dalam sasaran strategis proses bisnis merupakan proses 

mengetahui dan melakukan penilaian terhadap tahapan-tahapan 

dalam melakukan suatu pekerjaan, dan mekanisme tersebut dapat 

diakomodir melalui konsep 4DX atau four discipline execution. 

4DX dikembangkan oleh Charan and Colvin dengan maksud 
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untuk menyelesaikan permasalahan dalam organisasi yang 

memiliki kecenderungan untuk tidak dapat melakukan eksekusi / 

implementasi atas strategi yang telah ditetapkan. Konsep 4DX 

terdiri dari empat ide pokok yang dapat membantu organisasi 

dalam melakukan eksekusi maupun implementasi yang terdiri 

dari : 

a. Focus on the wildly important Goals 

b. Act on the lead measure 

c. Keep a compelling scoreboard 

d. Create a cadence of accountability  

Sasaran strategis proses bisnis sebagai sasaran strategis 

yang bertujuan untuk mengukur kualitas proses dalam melakukan 

suatu pekerjaan yang terdapat di bank bjb cabang Cirebon akan 

sangat dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan 4DX 

dalam menyusun process indexs sebagai indikator kinerja 

utamanya. Indikator kinerja utama process indexs dengan 

menggunakan pendekatan 4DX dibangun berdasarkan empat 

disiplin utama sebagai berikut : 

 

a. Focus on the wildly important goals 

Langkah pertama adalah menentukan wildly important goals 

untuk setiap jabatan berdasarkan job description yang berlaku 

di bank bjb cabang Cirebon. Wildly important goals 

merupakan merupakan suatu hal yang diangap paling penting 

dari serangkaian aktivitas pekerjaan dalam suatu jabatan, dan 
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memiliki dampak yang signifikan terhadap pekerjaan jabatan 

tersebut. Tahapan yang pertama bertujuan untuk menentukan 

apa yang menjadi Wildly important goals untuk setiap jabatan 

berdasarkan job descriptionnya masing-masing dengan 

mempertimbangkan tingkat signifikansi aktivitas terhadap 

pekerjaan pokok suatu jabatan.  

Contoh penentuan wildly important goals untuk jabatan 

account officer berdasarkan jobdesk yang berlaku adalah 

ditetapkannya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan 

promosi dan pemasaran produk kepada nasabah dan calon 

nasabah. 

b. Act on the lead measure 

Tahapan yang kedua merupakan menentukan lead measure 

atas wildly important goals yang telah ditentukan dalam tahap 

pertama. Lead measure merupakan serangkaian aktivitas yang 

memiliki dampak langsung dalam menunjang tercapainya 

wildly important goals, lead measures yang ditentukan harus 

memiliki kriteria yang dapat diterapkan pada pekerjaan sehari-

hari.  

Contoh penentuan lead measure atas wildly important goals 

untuk jabatan account officer, adalah menentukan lead 

measure yang terdiri dari :  

- Canvasing, melakukan prospek dan pemasaran produk 

langsung pada target market yang ditetapkan.  
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- Maintenance, mengunungi kembali para nasabah yang 

telah menadi kerasama dengan tujuan membangun 

engagement dan kedekatan secara personal. 

- Desk call, prospektus dan pemasaran produk yang 

dilakukan secara tidak langsung pada target market yang 

telah ditetapkan. 

c. Keep a compelling scoreboard 

Tahapan ketiga yang dilakukan adalah menyusun scoreboard 

berdasarkan setiap lead measure dalam wildly important goals 

yang telah ditentukan. Scoreboard yang disusun harus dapat 

menunjukan suatu nilai yang dapat diukur kualitasnya, dan 

dipantau perkembangannya. Berikut merupakan contoh 

penyusunan scorecboard untuk jabatan account officer : 

- Langkah pertama adalah menentukan bobot kontribusi untuk 

setiap lead measure, ditentukan berdasarkan tingkat 

kepentingan diantaranya. 

- Tentukan standar minimum pelaksanaan untuk setiap lead 

measure di setiap periodenya. 

- Menghitung skor dengan melakukan pengalian diantara nilai 

bobot dan hasil perbandingan antara realisasi pelaksanaan 

dengan standar minimum pelaksanaan, nilai yang diperoleh 

dijadikan skor indikator proses kerja. 

- Menggabungkan skor perhitungan lead measure sebagai 

indikator proses kerja dengan skor indikator hasil.  
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- Menentukan skala nilai yang akan digunakan sebagai 

penentuan skor proses indeks jabatan account officer. 

- Ilustrasi scoreboard proses indeks untuk jabatan account 

officer : 

Tabel 4.21 struktur scoreboard process indexs jabatan account 

officer 

Lead Measure Bobot Min Skor 

Canvasing 70 4 18 

Maintenance 10 1 10 

Desk Call 20 2 10 

Analisa    1 50 

 

Tabel 4.22 struktur scoreboard jabatan account officer 

Indikator Bobot 

Indikator proses kinerja 70% 

indikator hasil kinerja 30% 

 
Gambar 4.21 Simulasi scoreboard 4DX process indeks jabatan account 

officer  

 

 



142 
 

 

d. Create cadence of accountability 

Konsep 4DX sebagai representasi dalam mengukur kualitas 

proses kinerja sangat perlu untuk dilakukan pengawasan dalam 

pelaksanaannya, hal tersebut dilakukan untuk mendorong 

pencapaian wildly important goal yang telah ditentukan. 

Tahapan terakhir dari konsep 4DX merupakan proses 

pengawasan atas scoreboard yang telah disusun, pengawasan 

dilakukan melalui WIG Seasons dilakukan secara konsisten 

perminggu dengan melakukan pembahasan mengenai : 

- Melakukan pertanggung jawaban atas apa yang telah 

dilaporkan dalam scoreboard. 

- Mengkaji ulang scoreboard, dan mereview setiap kegagalan 

maupun kesuksesan 

- Melakukan perencaan untuk minggu selanjutnya, 

mengeliminasi kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang 

hingga membuat komitmen untuk satu minggu kedepan. 

e. Perhitungan process indexs 

Empat tahapan diatas merupakan mekanisme dalam 

memperoleh skor proses indeks suatu jabatan, skor yang 

COMPARISON

Account Officer 1 Account Officer 2 Account Officer 3 Account Officer 4 Account Officer 5 Account Officer 6
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diperoleh belum mencerminkan skor process indeks bank bjb 

cabang Cirebon secara keseluruhan. 

Perhitungan skor process indeks bank bjb cabang Cirebon 

diperoleh melalui mekanisme sebagai berikut : 

- Menentukan bobot kontribusi untuk setiap jabatan 

berdasarkan skala prioritas antar jabatan tersebut. 

- Menghitung skor process indeks untuk setiap jabatan 

melalui scoreboard yang telah disusun. 

- Mendistribusikan skor process indeks setiap jabatan 

kedalam bobot kontribusi per jabatan yang telah 

ditentukan, untuk memperoleh skor process indeks bank 

bjb cabang Cirebon. 

Critical point penerapan konsep 4DX dalam 

memperoleh gambaran kualitas proses kinerja melalui sasaran 

strategis proses bisnis, adalah adanya pengawasan terhadap 

kualitas scoreboard melalui WIG seasons yang dilakukan secara 

rutin setiap minggunya. Kualitas scoreboard merupakan hal 

krusial dikarenakan akumulasi skor process indeks perjabatan 

akan menghasilkan skor process indeks sebagai indikator kinerja 

utama sasaran strategis proses bisnis. Mekanisme yang akan 

diterapkan harus diawasi bersama dan dikelola oleh petugas 

khusus serta dilakukan sampling secara berkala atas hasil laporan 

yang digunakan untuk melakukan penyusunan scoreboard.  

Pengawasan yang dilakukan terhadap proses kinerja  melalui 

penerapan konsep 4DX diharapkan dapat memperbaiki proses 
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kinerja sebagai salah satu sasaran strategis perspektif proses 

bisnis internal, dan dengan adanya perbaikan proses kinerja 

diharapkan secara langsung dapat mempengaruhi pencapaian 

kinerja perspektif pelanggan yang akan mempengaruhi 

pencapaian kinerja keuangan melalui perspektif keuangan 

sebagaimana telah dijelaskan dalam peta strategis yang telah 

disusun sebelumnya. 


