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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan  perancangan pada Divisi IT bank 

bjb, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :  

1. Bank bjb telah menyadari tentang pentingnya konsep Balanced 

Scorecard, namun konsep IT BSC belum diterapkan pada Divisi TI 

dalam mendukurng efektifitas bisnis didalam bank bjb.  

2. Visi, misi Divisi IT telah mengacu pada visi dan misi dan budaya 

layanan utama pada bank bjb. Divisi IT berupaya menyelaraskan visi 

dan misinya untuk mendukung setiap kebijakan bank bjb dalam 

menghadapi persaingan bank dan bersiap menjadi 10 bank berkinerja 

baik di Indonesia dan menjadikan bank bjb sebagai pilihan utama (Bank of 

Choice) dengan cara mengoptimalkan layanan.  Divisi IT mendukung 

sepenuhnya tujuan bank bjb di tahun 2015 untuk menjadi bank 

nasional yang memiliki keunggulan dalam Layanan dan Kinerja. 

Dukungan Divisi IT tergambar pada strategi maps divisi IT yang 

digambarkan dalam empat perspektif BSC. 

3. Perancangan Balanced Scorecard Divisi IT menetapkan bahwa 

perspektif proses bisnis menempati peringkat pertama perspektif yang 

paling penting dengan kontribusi terbesar yaitu 40% kemudian diikuti 

oleh perspektif pelanggan sebesar 30%, perspektif keuangan sebesar 
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15% dan terakhir adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

sebesar 15% 

4. Dalam pembobotan IT BSC, bobot untuk perspektif keuangan 

ditentukan sebesar 15% sebab dalam hal ini divisi TI sama sekali tidak 

mempunyai wewenang penuh dalam penggunaan anggaran. Divisi TI 

hanya sebagai pengguna dan suppoting dalam menjalankan tugas-

tugasnya demikian juga untuk perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran diri, yang bertanggung jawab penuh terhadap hal ini 

berada di divisi SDM, sehingga ruang gerak yang dipunyai oleh divisi 

IT sangatlah kecil. Yang terbesar tentunya adalah proses internal 

bisnis, sebab dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya tentu sangat 

bergantung kepada proses yang efisien dan efektif dan hal tersebut di 

tentukan dari kepuasan user sebagai pelanggan divisi TI yang diukur di 

dalam perspektif pelanggan. 

 

5.2  SARAN  

1. Sebaiknya  penilaian menggunakan  metode  Balanced Scorecard ini 

dapat dilakukan secara periodik agar performance divisi TI dapat tetap 

di pertahankan dan terus ditingkatkan. 

2. BSC harus selaras dengan visi dan misi perusahaan di seluruh lingkup 

bank bjb baik dipusat maupun di cabang. 

 


