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1.1 Latar belakang masalah 

Industri perbankan merupakan industri yang sangat 

kompetitif dan memiliki jumlah pelaku dalam industri yang 

cukup banyak, dan  merupakan  salah satu contoh pasar dengan 

persaingan yang sempurna.  Jumlah bank yang terdapat di 

Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar 

118 bank dengan komposisi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Komposisi bank di Indonesia berdasarkan kepemilikan 

         Sumber : diolah kembali berdasarkan LBU BI 

Industri perbankan merupakan industri dengan regulasi 

sangat ketat, dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) selaku otoritas yang berwenang, hal tersebut secara tidak 

langsung menuntut pelaku industri perbankan untuk memiliki
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tingkat kinerja yang sangat tinggi dan manajemen kinerja yang 

mumpuni dalam menghadapi persaingan dalam industri 

perbankan yang sangat ketat tersebut.  

Bank bjb merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) 

yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten, 

dengan mayoritas saham saat ini masih dimiliki oleh pemerintah 

provinsi Jawa barat dan Banten, sebagian saham dimiliki oleh 

kabupaten kota yang terdapat di wilayah Jawa Barat dan Banten, 

serta sebagian kecil saham dimiliki oleh masyarakat umum. 

Tahun 2010 bank bjb menjual sebagian sahamnya ke masyarakat, 

sebagai upaya untuk dapat menjadi 10 bank terbesar berkinerja 

baik di indonesia. Menurut data kajian internal bank bjb periode 

april 2017 bank bjb dapat mempertahankan posisinya terhadap 

industri perbankan secara keseluruhan, data tersebut menunjukan 

postioning bank bjb terhadap industri untuk periode april 2017 

menempati peringkat ke 14 dari 118 bank dilihat berdasarkan 

asset yang dimiliki,  dan memiliki posisi yang sama dengan 

periode sebelumnya di tahun 2016. Realisasi pencapaian laba per 

april 2017 bank bjb mengalami penurunan realisasi laba sebesar 

4,29% terhadap periode yang sama pada tahun 2016, penurunan 

laba tersebut salah satunya dapat dipengaruhi oleh adanya 

peningkatan dana pihak ketiga yang cukup signifikan sebesar 

9.83%. Peningkatan dana pihak ketiga didominasi oleh 

peningkatan komposisi simpanan berjangka yang meningkat 

cukup signifikan yang akan berdampak langsung terhadap 



3 
 

Apr-16 Apr-17 Delta % Apr-16 Apr-17 Delta % Apr-16 Apr-17 %

Asset 85.24 95.66 10.42 12.22% 6180.70 6823.17 642.47 10.39% 1.38% 1.40% 0.02%

DPK 70.99 77.97 6.98 9.83% 4478.41 4920.45 442.04 9.87% 1.59% 1.58% 0.01%

Kredit 55.87 63.78 7.91 14.16% 4006.71 4449.81 443.10 11.06% 1.39% 1.43% 0.04%

Laba 0.6 0.57 -0.03 -4.29% 37.62 43.39 5.77 15.34% 1.59% 1.31% -0.28%

Market Share Keuangan bjb 

terhadap bank umumPOS

Bank Bjb

Amount Growth

Bank Umum

Amount Growth

peningkatkan beban bunga, dikarenakan kewajiban pembayaran 

bunga yang berasal dari simpanan berjangka rekatif lebih besar 

jika dibandingan produk simpanan lainnya. 

  Selain mengalami penurunan pencapaian laba, pada 

periode april 2017 bank bjb pun mengalami penurunan market 

share dibeberapa pos keuangan sebagaimana dijelaskan jurnal 

kajian internal bank bjb. Berikut data market share bank bjb 

terhadap industri untuk periode april 2016, serta tingkat 

pertumbuhan industri perbankan secara menyeluruh  : 

Tabel 1.1  Market share bank bjb terhadap Industri 

 

 

 

 

  

Sumber : LBU Bank Indonesia dalam kajian market share bank bjb periode april 2017 

Data market share menunjukan bank bjb mengalami 

penurunan laba sebesar 4.29% terhadap periode yang sama pada 

tahun 2016, berbanding terbalik dengan  pertumbuhan laba 

industri secara keseluruhan yang mengalami pertumbuhan hingga 

mencapai 15.34%. Asset bank bjb mengalami peningkatan market 

share hingga mencapai 0.02% menjadi 1.40% terhadap industri. 

Untuk pos aktiva produktif (kredit) per april 2017 bank bjb 

berhasil mencetak pertumbuhan sebesar 11.06% yang 

mempengaruhi langsung terhadap peningkatkan market share 
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sebesar 0.04% menjadi 1.43%. Kredit merupakan salah satu pos 

keuangan yang menjadi sumber pendapatan terbesar di bank bjb 

dalam menunjang kinerja laba perusahaan, namun berdasarkan 

kondisi tersebut tidak dapat membantu peningkatan laba 

perusahaan pada periode april 2017, sehingga perlu diketahui 

apakah ada ketidak efisienan dalam pengelolaan sumber daya 

yang dimiliki oleh bank bjb dan mengakibatkan kinerja laba bank 

bjb per april 2017 mengalami penurunan. 

Bank bjb membagi wilayah kerjanya menjadi 5 (lima) 

kantor wilayah (kanwil). Kantor wilayah I membawahi beberapa 

cabang yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya, kantor 

wilayah II membawahi kantor cabang yang berada di wilayah 

Jakarta serta beberapa cabang di pulau Sumatra, kantor wilayah 

III membawahi kantor cabang yang berada di wilayah 

Ciayumajakuning, Priangan Serta Sumedang. Kantor wilayah IV 

membawahi kantor-kantor yang berada di wilayah Banten dan 

Sekitarnya, sedangkan kantor wilayah V saat ini membawahi 

Kantor-kantor cabang yang terletak di wilayah Jawa Tengah, 

Jawa timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Berikut merupakan 

data posisi asset untuk setiap kantor wilayah bank bjb serta 

perbandingan terhadap perbankan yang terdapat di wilayah kerja 

setiap kanwil : 
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Apr-16 Apr-17 Delta % Apr-16 Apr-17 Delta % Apr-16 Apr-17

1 Kawil I 34.82 38.31 3.49 10.02% 315.64 332.84 17.2 5.45% 11.03% 11.51% 0.48%

2 Kawil II 25.84 35.68 9.84 38.08% 5205.53 5785.56 580.03 11.14% 0.50% 0.62% 0.12%

3 Kawil III 19.45 20.70 1.25 6.43% 71.41 77.26 5.85 8.19% 27.24% 26.79% -0.44%

4 Kawil IV 19.09 18.52 -0.57 -2.99% 488.32 530.35 42.03 8.61% 3.91% 3.49% -0.42%

5 Kawil V 3.98 4.83 0.85 21.36% 670.26 716.53 46.27 6.90% 0.59% 0.67% 0.08%

DeltaKantorNo
bank bjb bank umum Market Share

 

 

Tabel 1.2 Market Share asset per kantor wilayah bank bjb 

 

 

 

 

 Sumber :Data diolah kembali berdasarkan data Kajian Market Share Bank bjb April 2017 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui diantara kelima 

kantor wilayah yang terdapat di bank bjb,  kantor wilayah III 

merupakan kantor wilayah yang mengalami penurunan market 

share paling besar jika dibandingkan dengan perbankan umum di 

wilayah yang sama, dan tidak hanya itu untuk kantor bank bjb 

yang terdapat di wilayah kerja kanwil III secara keseluruhan juga 

mengalami penurunan atas posisi asset yang dimiliki hingga 

sebesar 8.98% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 

2016.  Penurunan pencapaian realisasi laba yang terjadi di bank 

bjb untuk periode keuangan april 2017 terhadap april 2016, 

sedikit kurangnya di pengaruhi oleh penurunan realisasi kantor 

cabang yang terdapat di wilayah kerja kantor wilayah III, dan 

berikut merupakan data  perbandingan laba kantor cabang 

wilayah III : 
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Apr-16 Apr-17 Delta %

1 Banjar 0.021 0.016 -0.005 -23.81%

2 Ciamis 0.035 0.029 -0.006 -17.14%

3 Cirebon 0.022 0.018 -0.004 -18.18%

4 Garut 0.064 0.047 -0.017 -26.56%

5 Indramayu 0.034 0.029 -0.005 -14.71%

6 Kuningan 0.041 0.035 -0.006 -14.63%

7 Majalengka 0.035 0.038 0.003 8.57%

8 Singaparna 0.031 0.028 -0.003 -9.68%

9 Sumber 0.035 0.035 0.000 0.00%

10 Sumedang 0.032 0.032 0.000 0.00%

11 Tasikmalaya 0.052 0.043 -0.009 -17.31%

12 Panganran 0.010 0.010 0.000 0.00%

13 Patrol -      0.015 0.015 0.00%

0.412 0.375 -0.037 -8.98%

No Kantor
Kanwil III

Tabel 1.3 Data perbandingan laba kantor cabang wilayah III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber :Data diolah kembali berdasarkan kajian market share bank bjb april 2017 

Kantor cabang yang berada dibawah kelolaan Kanwil III 

merupakan kantor cabang dengan persentase penurunan laba 

paling besar jika dibandingkan dengan kantor wilayah lain yang 

terdapat di bank bjb, hal ini tentu saja dipengaruhi beberapa 

macam faktor, namun hal tersebut  mengindikasikan adanya 

penurunan kinerja yang terjadi di wilayah kerja Kanwil III.  

Cabang Cirebon merupakan salah satu kantor cabang 

yang mengalami penurunan kinerja laba, dengan penurunan laba 

hingga mencapai 18.18% jika dibandingkan periode yang sama di 

tahun 2016, hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor yang 

diantaranya dipengaruhi oleh penurunan kinerja di beberapa pos 

keuangan yang lain, berikut data-data keuangan cabang cirebon 

untuk periode April 2017. 
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Apr-16 Apr-17 Delta % Apr-16 Apr-17 Delta % Apr-16 Apr-17

1 Total Asset 1.18 1.20 0.01 1.22% 24.41 25.64 1.23 5.03% 4.85% 4.67% -0.18%

2 Total DPK 0.78 0.67 -0.11 -14.60% 9.77 10.13 0.36 3.69% 7.98% 6.58% -1.41%

3 Total Kredit 0.85 0.83 0.01 -1.73% 7.27 8.61 1.34 18.51% 11.64% 9.65% -1.99%

No Pos
bank bjb Cabang Cirebon Bank Umum kota Cirebon Market Share

Delta

Tabel 1.4 Data keuangan dan market share kantor cabang Cirebon 

 

 

 

 

 

 Sumber :Data diolah kembali berdasarkan kajian market share bank bjb april 2017 

 Bank bjb cabang cirebon berdasarkan data kajian market 

share periode april 2017 mengalami penurunan kinerja untuk 

untuk dana pihak ketiga dan juga pos kredit yang disalurkan hal 

tersebut berpengaruh langsung terhadap penurunan market share 

bank bjb cabang cirebon. Penurunan pencapaian pos keuangan 

serta penurunan market share yang terjadi di bank bjb cabang 

cirebon mengindikasikan adanya penurunan kinerja yang terjadi 

di bank bjb cabang cirebon, sehingga sangat perlu diketahui 

apakah mekanisme penilaian kinerja yang berlaku telah sesuai 

dan dapat mendukung kinerja bank bjb cabang cirebon. 

Bank bjb dengan visinya untuk menjadi salah satu dari 

sepuluh bank terbesar berkinerja baik di Indonesia, bank bjb akan 

merumuskan strategi-strategi apa yang akan ditempuh, hal 

tersebut dimaksudkan agar visi dan misi bank bjb dapat 

terealisasi. Visi misi sebagai tujuan jangka panjang organisasi 

biasanya di jabarkan kedalam unit yang lebih kecil dalam bentuk 

target tahunan, disusun oleh kantor pusat dalam bentuk Rencana 

Bisnis Bank. Kantor pusat pun memiliki fungsi penyusunan 

kebijakan terkait operasional perusahaan, kebijakan di bentuk 
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sebagai upaya pemenuhan target tahunan dan juga pencapaian 

Visi dan Misi sebagai target jangka panjang perusahaan.  Setiap 

tahunnya manajemen bank bjb akan menetapkan target dan 

disajikan dalam Rencana Bisnis Bank. Target tahunan tersebut 

akan di bebankan kepada Divisi-divisi terkait dan akan 

didistribusikan kembali kepada seluruh unit kerja. Terkait dengan 

target-target keuangan kantor pusat akan mendistribusikan kepada 

Kantor Wilayah, dan akan didistribusikan kembali oleh kantor 

wilayah kepada Kantor Cabang yang berada dibawah wilayah 

kerjanya. Penetapan target untuk setiap unit kerja maupun kantor 

cabang akan disesuaikan berdasarkan data historis pencapaian 

target tahun sebelumnya, dan dilakukan peningkatan berdasarkan 

persentase KUDT yang ditetapkan oleh jajaran Direksi dan 

Komisaris bank bjb.  

Dengan adanya penurunan di beberapa pos keuangan 

bank bjb Cabang Cirebon, menunjukan adanya ketidaktercapaian 

atas target yang ditetapkan, dan sebagaimana diketahui 

pertumbuhan untuk beberapa pos keuangan mengalami 

pertumbuhan negatif. Hal ini memerlukan pengkajian lebih lanjut 

faktor apa saja yang menyebabkan ketidaktercapaian tersebut, 

dikarenakan pencapaian atas target yang telah ditetapkan tersebut 

merupakan indikator yang dijadikan alat pengukuran kinerja 

cabang. Tidak hanya itu pencapaian atas target yang ditetapkan 

pun dapat menunjukan seberapa besar kontribusi cabang cirebon 



9 
 

terhadap pencapaian target bank bjb secara keseluruhan, dan 

realisasi Visi Misi bank bjb itu sendiri. 

“Secara konsep manajemen kinerja berbeda dengan 

manajemen personalia maupun manajemen Sumber daya 

manusia. Manajemen personalia akan terkait dengan administrasi 

karyawan baik mengenai penggajian, hubungan ketenaga kerjaan, 

maupun peraturan kerja di perusahaan. Sedangkan manajemen 

sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan tenaga kerja dan 

kontribusinya terhadap keberhasilan perusahaan” (Amir, 

2015:33). 

 

Sedangkan manajemen kinerja terkait dengan penggalian, 

pemberdayaan, dan pengendalian potensi yang dimiliki oleh 

pekerja yang difungsikan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

perusahaan (Amir, 2015:33). Menurut Jones (1999) manajemen 

kinerja adalah sebuah pendekatan untuk mencapai Visi, Tujuan, 

dan sasaran Organisasi melalui pemanfaatan kompetensi terbaik 

yang dimiliki karyawan serta membantunya untuk 

memberdayakan potensinya untuk perusahaan. Manajemen 

kinerja dianggap sangat penting untuk dikelola dengan baik 

dikarenakan, adanya tujuan yang harus dicapai oleh suatu 

perusahaan. Namun sumber daya yang dimiliki umumnya 

terbatas, sehingga pemaksimalan sumberdaya yang ada harus 

dikelola dengan baik. Tidak hanya itu, menurut Amstrong dan 

Baron (2006) Manajemen Kinerja adalah pendekatan strategis dan 

terintegrasi yang mengantarkan keberhasilan organisasi secara 

berkelanjutan melalui peningkatan kinerja karyawan dan melalui 

pengembangan kemampuan kerja tim dan individu yang bekerja 
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di dalam tim tersebut. Idealnya Suatu Konsep Manajemen kinerja 

yang baik akan dapat menghantarkan ketercapaian atas sasaran 

yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. 

Bank bjb telah menerapkan manajemen kinerja berbasis 

balanced scorecard, dan tidak melakukan penilaian kinerja secara 

tradisional yang hanya memperhitungkan aspek keuangan 

(financial perspective) saja. Konsep balanced scorecard yang 

diterapkan di bank bjb mempertimbangkan empat aspek penilaian 

yang terdiri dari aspek keuangan (financial perspective), aspek 

pelanggan (costumer perspective), proses internal (internal 

process perspective) hingga, dan aspek pembelajaran dan 

pertumbuhan (learning and growth perspective).  

Proses penilaian kinerja berdasarkan empat aspek 

tersebut di dasarkan pada keinginan untuk mempertahankan 

jalannya operasional perusahaan dikarenakan, menurut Rangkuti 

(2011) “mengelola kinerja dengan mempertimbangkan faktor 

strategi dan resiko saat ini merupakan keharusan bagi suatu 

perusahaan, dikarenakan mengelola kinerja dengan cara ini 

perusahaan dapat menggunakan seluruh potensi sumber daya 

yang tersedia secara optimal untuk memaksimalkan kekayaan 

pemilik dan menciptakan nilai untuk stakeholders”. Konsep 

balanced scorecard yang diperkenalkan pada tahun 1990 oleh 

David P Norton dan Robert Kaplan melalui riset tentang 

“pengukuran kinerja dalam organisasi masa depan”. Sehingga 

ditemukanlan konsep balanced Scorecard yang memiliki 
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pengertian kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja 

dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan 

non keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang, serta 

melibatkan faktor internal dan external. Sebelum ditemukannya 

konsep tersebut pada umumnya perusahaan akan menggunakan 

pendekatan tradisional. Berbeda dengan konspe balanced 

scorecard pendekatan tradisional melakukan penilaian yang 

terpisah antara keuangan dan aspek lainnya. 

Manajemen bank bjb dalam menilai tingkat kepentingan 

untuk setiap aspek balanced scorecard, telah menentukan aspek 

mana yang dianggap lebih penting dalam pencapaian visi dan 

misi perusahaan, tingkat kepentingan terhadap suatu aspek 

ditentukan dalam bentuk bobot. Besaran bobot untuk setiap 

aspek, diperoleh berdasarkan kajian Internal bank bjb.  

Terkait bobot penilaian kinerja melalui pendekatan 

balanced scorecard sebenarnya didasarkan pada pendekatan-

pendekatan khusus untuk setiap tingkatan sebagaimana dijelaskan 

oleh  Verweire dan Berghe (2004) :  

- Korporat : Fokus nya pada aspek Finansial Metode dan 

menggunakan VBM (Value Based Management) 

- Unit Bisnis : berfokus pada produktifitas pertumbuhan dan 

daya saing  umumnya menggunakan balanced scorecard 

maupun EFQM  
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Realisasi Bobot Nilai Realisasi Bobot Nilai

Financial / shareholders Perspective 96.90% 65.00% 62.99% 89.80% 65.00% 58.37% -4.62%

Costumer Perspective 109.90% 14.00% 15.39% 98.90% 14.00% 13.85% -1.54%

Internal Perspective 96.40% 10.00% 9.93% 95.00% 10.00% 9.79% -0.14%

Learning and Growth Perspective 116.00% 11.00% 12.41% 114.40% 11.00% 12.24% -0.17%

Overall Balance Scorecard 100.72% 94.25%

BSC PERSPECTIVE
BSC TW I BSC TW II

Δ

- Fungsional : yang berfokus pada peningkatan kinerja sumber 

daya menggunakan metode ISO 

Manajemen bank bjb memiliki kebijakan untuk 

memberikan bobot kontribusi yang cukup dominan terhadap 

aspek keuangan yang terdapat dalam balanced scorecard  kantor 

cabang, hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pencapaian  

kinerja keuangan dan dalam jangka panjang mempercepat 

pencapaian visi dan misi bank bjb. Penerapan penilaian kinerja 

berbasis balanced scorecard  terhadap kantor cabang di bank bjb, 

sebenarnya adalah salah satu upaya dalam melakukan proses 

pengelolaan kinerja yang dilakukan secara menyeluruh, dan yang 

menjadi objek penilaian merupakan pencapaian atas setiap aspek 

balanced scorecard  di setiap unit kerja, yang telah ditetapkan 

sebagai target tahunan. 

Penurunan kinerja laba yang dialami bank bjb Cirebon, 

sebagaimana disebutkan kajian internal bank bjb ternyata 

mempengaruhi secara langsung terhadap penilaian kinerja cabang 

berdasarkan penilaian balanced scorecard, dan tercermin dengan 

adanya penurunan kinerja di triwulan II jika dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya, dengan data sebagai berikut : 

Tabel 1.5 data realisasi kinerja cabang cirebon 

 

 

 

Sumber :diolah berdasarkan data internal Bank bjb 
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  Penurunan kinerja berdasarkan penilaian balanced 

scorecard yang telah diterapkan di bank bjb cabang cirebon 

menunjukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya,  

namun atas hal tersebut pun perlu dipertanyakan seberapa 

efektifkan mekanisme penilaian kinerja berbasis balanced 

scorecard yang diterapkan saat ini, apakah telah dapat menunjang 

kinerja bank bjb secara umum, serta khususnya dapat menunjang 

pencapaian kinerja bank bjb cabang Cirebon. 

1.1 Identifikasi Masalah 

Bank bjb cabang cirebon mengalami penurunan kinerja 

keuangan dan mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan 

tahun sebelumnya. 

1.2 Judul Penelitian  

“Evaluasi Sistem Penilaian kinerja Berbasis balanced 

scorecard pada bank bjb Cabang Cirebon”. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah balanced scorecard sebagai salah satu alat penilaian 

kinerja telah diimplementasikan dengan benar dan dapat 

mendukung pencapaian kinerja bank bjb cabang Cirebon. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi 

terhadap sistem penilaian kinerja berbasis Balanced 

scorecard,  sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja 

bank bjb cabang Cirebon. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti : 

Untuk memenuhi syarat peneliti dalam memperoleh gelar 

Magister Manajemen di Universitas Widyatama, selain 

sebagai salah satu bagian proses aplikasi bagi peneliti 

dalam mengimplementasikan materi-materi perkuliahan 

di Magister Manajemen Universitas Widyatama. 

2. Bagi bank bjb (Perusahaan) 

Bank bjb dapat mengidentifikasi seberapa besar dan 

efektifnya sistem Balancedd Scorecard yang saat ini 

berlaku, serta memperoleh masukan atas perancangan 

kembali sistem penilaian kinerja di bank bjb Cabang 

Cirebon. 


