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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menyebabkan 

perubahan besar luar biasa dalam persaingan, produksi, pemasaran, 

pengelolaan sumber daya manusia, dan penanganan transaksi antara 

perusahaan dengan pelanggan dan perusahaan dengan perusahaan lain. 

Persaingan yang bersifat global dan tajam menyebabkan terjadinya 

penciutan laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang memasuki 

persaingan tingkat dunia. Hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki 

keunggulan pada tingkat dunia yang mampu memuaskan atau memenuhi 

kebutuhan konsumen, mampu menghasilkan produk yang bermutu, dan 

cost effective (Mulyadi). 

Dalam era globalisasi saat ini persaingan bisnis di berbagai sektor 

meningkat dengan tajam, termasuk industri perbankan tidak luput dari 

persaingan yang semakin kompetitif. Seiring dengan perkembangan 

dinamika industri perbankan yang semakin ketat dan harapan stakeholder 

yang terus meningkat, serta timbulnya kompetisi yang semakin tajam baik 

dari bank nasional maupun bank multinasional termasuk di dalamnya bank 

daerah, dan harapan perusahaan yang tinggi untuk mencapai visi 

perusahaan melalui penetapan sasaran-sasaran, maka diperlukan suatu 

strategi yang dapat menunjang hal tersebut. Selanjutnya strategi yang 

ditetapkan perlu diukur dengan suatu alat ukur, untuk mengetahui tingkat 
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ketercapaian sasarannya dan seberapa baik strategi dapat 

diimplementasikan. 

Berdasarkan data dari Bank Indonesia sebagai bank sentral di 

Indonesia, pertumbuhan dan persaingan industri perbankan semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa di lihat dari tabel berikut ini 

Tabel 1-1 :  Jumlah Lembaga Keuangan 

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Items 

Bank Umum: 
            

Commercial 

Banks: 

-  Jumlah Bank 122 121 120 120 119 119 -  Bank 

-   Jumlah Kantor 

Bank Umum 
3,2 3,357 3,45 3,567 3,603 3,602 -  Branches 

BPR/BPRS:             Rural Bank: 

-  Jumlah BPR/S 982 1,114 1,19 1,292 1,339 1,346 
-  Rural 

Bank 

-  Jumlah Kantor 

BPR/S 
1,999 2,294 2,491 2,741 2,886 2,909 

-  Rural 

Branches 

LKNB             NBFI 

-  Jumlah LKNB 14 15 18 23 28 28 
-  NBFI 

-  Jumlah Kantor 

LKNB 
14 15 18 23 28 28 -  Brances 

Sumber : BI 

Oleh karena itu strategi yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran 

bank harus melalui  sistem manajemen strategi yang baik, karena akan 

menjadi tolok ukur dari performa & kinerja bank. Didalam menetapkan 

strategi, bank harus memperhatikan sasaran (objective) yang telah 

ditetapkan dan harus dapat terukur (measurable). Pada umumnya bagian 

yang selalu diukur adalah bagian keuangan karena berbicara mengenai 

angka, sesuatu hal yang mudah untuk dihitung dan dianalisa. Akan tetapi, 
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dengan perkembangan ilmu manajemen dan kemajuan teknologi 

informasi, sistem pengukuran kinerja perusahaan yang hanya 

mengandalkan aspek/perspektif keuangan dirasakan banyak memiliki 

kelemahan dan keterbatasan. Sesungguhnya ada sebuah aspek/perspektif 

yang tidak kalah penting dan dapat digunakan dalam mengukur kinerja 

perusahaan yaitu aspek/perspektif non keuangan.  

Kebutuhan akan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam 

menjalankan bisnis semakin meningkat sehingga menyebabkan perubahan 

besar terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Dilain pihak 

kemajuan teknologi yang sangat pesat juga menjadi pendorong yang 

sangat berpengaruh bagi industri yang mengandalkan kecepatan informasi 

dalam pelayanan terutama sektor perbankan.  

Keadaan ini mendorong perusahaan termasuk bank untuk 

mempersiapkan diri, menyempurnakan ataupun mencari strategi baru 

terutama untuk memperkuat sistem teknologi informasi dan sumber daya 

manusia agar bisa bertahan dan berkembang dalam persaingan tersebut, 

sebab sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia merupakan 

faktor-faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dalam industri 

perbankan pada umumnya.  

Perkembangan teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi 

informasi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer; sistem 

jaringan baik berupa LAN (Local Area Network) ataupun WAN (Wide 

http://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_area_network
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Area Network) dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk 

mentransfer data. Kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi 

informasi masih terus meningkat, hal ini bisa terlihat dengan banyaknya 

jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi 

informasi di berbagai bidang, demikian juga jumlah SDM (Sumber Daya 

Manusia) berkemampuan di bidang teknologi informasi masih sedikit, bila 

dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia 

Diperkirakan pada tahun 2010 kebutuhan tenaga TI di Indonesia 

akan mencapai angka 327.813. Dari hasil riset IDC (International Data 

Center), terungkap bahwa ternyata masih banyak peluang kerja di bidang 

teknologi informasi di Indonesia yang masih belum tergarap. Sementara 

nilai pasar yang tersedia mencapai US$1.7 milyar atau 164 triliun rupiah. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan lembaga survei terkemuka 

diperkirakan sampai tahun 2015 di luar negeri akan tersedia 3.3 juta 

lapangan kerja. (Tutang, 2010). Sedangkan tenaga TI domestik, 

berdasarkan proyeksi pertumbuhan industri pada tahun 2010 target 

produksi 8.195.33 US $, dengan asumsi produktifitas 25.000 perorang, 

dibutuhkan 327.813 orang  

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor 

penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan 

perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai indikator 

kunci keberhasilan organisasi, unit bisnis, tim, dan kinerja individu. 

Selama ini umumnya masih banyak perusahaan yang mempergunakan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_area_network
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pengukuran kinerja tradisional yang hanya menitikberatkan pada aspek 

keuangan saja. Pengukuran kinerja dengan sistem ini menyebabkan 

orientasi perusahaan hanya pada keuntungan jangka pendek dan cenderung 

mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 

Pengukuran kinerja yang menitikberatkan pada aspek keuangan saja 

kurang mampu mengukur kinerja harta-harta tak tampak (intangible 

assets) dan harta-harta intelektual (sumber daya manusia) perusahaan. 

Selain itu pengukuran kinerja tradisional juga kurang mampu bercerita 

banyak mengenai masa lalu perusahaan, kurang memperhatikan sektor 

eksternal, serta tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah 

yang lebih baik.  

Pengelolaan aset-aset tak berwujud tersebut memungkinkan organisasi 

untuk :  

1)  Membangun customer relationship dengan cara mempertahankan 

kesetiaan dari pelanggan lama dan memungkinkan untuk melayani 

segmen pelanggan serta pangsa pasar baru secara efisien dan 

efektif,  

2)  Memperkenalkan produk dan jasa inovatif yang diharapkan oleh 

segmen pelanggan sasaran, 

3)  Menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi pada tingkat 

harga serta waktu tunggu yang singkat dan,  

4)  Menyebarkan teknologi informasi, data base dan system (Kaplan 

dan Norton, 1996). 
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Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengukuran kinerja tradisional 

mengakibatkan perlunya pengukuran yang menyeluruh, yang mampu 

menggambarkan kondisi perusahaan secara lengkap, jelas dan akurat 

terutama menyangkut sumber daya manusia yang diintegrasikan dengan 

sistem teknologi infomasi 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kaplan dan Norton pada 

tahun 1990 yaitu tentang ”Pengukuran Kinerja Organisasi Masa Depan”. 

Penelitian tersebut berkaitan dengan kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. Penelitian ini didorong oleh kesadaran pada saat itu dimana 

ukuran kinerja keuangan yang digunakan oleh semua perusahaan untuk 

mengukur kinerja eksekutif tidak lagi memadai. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif di masa depan 

diperlukan ukuran komprehensif yang meliputi empat perspektif, yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, serta 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang disebut dengan Balance 

Scorecard. Balance Scorecard digunakan untuk menyeimbangkan usaha 

dan perhatian eksekutif terhadap kinerja keuangan dan nonkeuangan, serta 

kinerja jangka pendek dan kinerja jangka panjang. Sedangkan Mulyadi 

(2001) mendefinisikan balanced scorecard ke dalam dua istilah kata, kartu 

skor (score card) dan berimbang (balanced). Kartu skor adalah kartu yang 

digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang, sedangkan 

berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel 
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diukur secara seimbang dari aspek keuangan dan non-keuangan, jangka 

pendek dan jangka panjang , intern dan ekstern. 

Bank BJB (dahulu dikenal dengan Bank Jabar Banten) adalah bank 

BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor 

pusat di Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan 

bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya 

berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini 

Bank BJB memiliki jumlah jaringan kantor yang tersebar di seluruh 

Indonesia dengan jumlah karyawan sebanyak 7.034 orang dan jumlah 

nasabah sebanyak 4.346.842 nasabah. Untuk lebih jelas tentang jumlah 

jaringan kantor bank bjb dapat di lihat pada tabel berikut : 

Tabel 1-2 Jumlah Jaringan Kantor Bank BJB Tahun 2013-2014 

 

Sumber : www.bankbjb.co.id 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Banten
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
http://id.wikipedia.org/wiki/20_Mei
http://id.wikipedia.org/wiki/1961
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 Bank BJB mempunyai visi dan misi menjadi 10 bank terbesar dan 

berkinerja baik di Indonesia, oleh karena itu berbagai upaya telah 

dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut dengan 

meningkatkan produk dan layanan perbankan. Saat ini Bank BJB 

mempunyai 5 jenis kategori produk yaitu consumer banking, micro and 

small Bussiness, Treasury, International Banking, dan 13 jenis layanan 

(sumber website www.bankbjb.co.id).  

Didalam industri perbankan, teknologi informasi memegang 

peranan yang sangat penting, kecepatan terhadap pelayanan nasabah 

menjadi prioritas dengan tidak mengesampingkan faktor keamanan 

informasinya. Tanpa bantuan teknologi informasi yang up to date, 

perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan berbagai 

aspek bisnis, sedangkan sistem teknologi informasi tersebut tidak terlepas 

dari faktor sumber daya manusianya yang menjalankan dan memonitor 

kelancaran kinerja dari teknologi informasi. Oleh karena itu hubungan 

kedua faktor tersebut tidak dapat dipisahkan, baik secara kemampuan 

sumber daya manusianya ataupun integritas dari sumberdaya manusia 

yang terlibat didalam sistem informasi. Namun demikian seringkali terjadi 

ada anggapan dari divisi bisnis sebagai “profit maker” bahwa dukungan 

divisi teknologi informasi belum optimal, dilain pihak divisi teknologi 

informasi telah bekerja dengan keras dalam memberikan dukungan dan 

menjaga kelangsung sistem teknologi informasi perusahaan. 
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Peran teknologi informasi bagi dunia perbankan sangatlah penting 

dan tidak akan pernah dapat dipisahkan. Karena hampir dari setiap aspek 

perbankan mengandalkan teknologi informasi. Teknologi informasi ini 

mencakup sebuah perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) yang dapat berwujud sebuah komputer atau perangkat lainnya 

yang digunakan dalam operasional kegiatan perbankan. Sedangkan 

pegawai bank yang akan mengoperasionalkan komputer serta perangkat-

perangkat tersebut agar berjalan sesuai dengan keinginan. 

Apalagi dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu informasi yang 

up to date bagi pihak manajemen menengah ke atas untuk 

memprediksikan langkah bisnis yang akan diambil sehingga berbagai 

kendala yang mungkin muncul dapat teratasi. Operasional yang real time 

antar bank juga telah menjadi tuntutan bagi dunia perbankan, karena hal 

ini menjadi salah satu materi bagi pelayanan yang berkompetisi dalam 

memasarkan produk perbankan. Jadi memang mau tidak mau bisnis 

perbankan harus ditunjang efesiensi operasional jika ingin bersaing di 

dalam dunianya, dan hal ini harus ditunjang dengan suatu sistem yang 

terintegrasi yang termuat dalam suatu teknologi informasi. Penerapan 

suatu teknologi informasi menuntut diantaranya sumber daya manusia 

yang memadai. Jika sumber daya manusia yang ada tidak menguasai 

teknologi tersebut hal ini menjadi suatu pemborosan semata, karena 

mahalnya teknologi yang telah dibeli jika tidak terpakai merupakan suatu 

hal yang sia-sia.   
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1.2. Rumusan Masalah 

Selama ini Bank BJB telah melakukan pengukuran kinerja seperti 

pada umumnya, yang mempergunakan pengukuran kinerja tradisional 

yang hanya menitikberatkan pada aspek keuangan saja. Dukungan SDM di 

bidang IT dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bank bjb menjadi 10 

bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia menjadi penting. 

Pengukuran dengan menerapkan Balance Scorecard dalam dunia 

perbankan perlu dilakukan khususnya di Divisi IT dalam mendukung 

mewujudkan visi dan misi Bank bjb untuk meningkatkan pelayanan 

kepada konsumen menjadi tantangan di masa depan.  

Dukungan teknologi informasi baik secara infrastruktur, kecepatan 

maupun sumber daya manusia yang mengoperasikan teknologi 

informasinya yang baik akan berdampak positif bagi perusahaan. Tujuan 

pengembangan teknologi informasi bagi bank adalah tercapainya efisiensi, 

efektifitas dan produktifitas usaha yang optimal untuk memaksimalkan 

profitabilitas sebagai salah satu manifestasi pencapai goal setting 

perusahaan. Oleh karena itu pengukuran kinerja di Divisi IT dengan 

menggunakan Balance Scorecard perlu dilakukan dengan cara melihat 

dari ke empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses 

bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

bagaimana kinerja sumber daya manusia di divisi teknologi informasi 

untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan? 
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1.3 Identifikasi Masalah 

Dengan merancang “Model Penilaian Kinerja di Divisi Teknologi 

Informasi bank bjb dengan pendekatan Balance Score Card untuk 

Meningkatkan Efektifitas Dalam Mendukung Divisi Bisnis” 

diharapkan bisa mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.  

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancangan sistem pengukuran kinerja untuk Divisi Teknologi 

Informasi bank bjb dengan pendekatan Balanced Scorecard sebagai 

suatu pedoman dalam kegiatan bisnis 

2. Untuk mengetahui efektiftivitas dukungan divisi teknologi informasi 

dalam hal mendukung unit kerja bisnis 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti : 

Untuk memenuhi syarat peneliti dalam memperoleh gelar Magister 

Manajemen di Universitas Widyatama, selain sebagal 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 

dukungan divisi teknologi informasi terhadap unit kerja bisnis, terkait 

dengan kemampuan dan kualitas pengelolaan sumber daya 

manusianya. 
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3. Bagi pengembangan ilmu 

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan atau referensi 

dalam membuat model aplikasi konsep Balance Scorecard khusus 

untuk pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat dalam teknologi 

informasi agar bisa efektif dalam mendukung unit kerja bisnis. 


