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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Umum PT. Bank Century 

 PT. Bank Century Tbk (dahulu PT Bank CIC International (Perseroan)) 

didirikan pada tanggal 30 Mei 1989 di Jakarta dengan landasan hukum pendirian 

adalah Akta Notaris Lina Laksmiwardhani, S.H. Nomor 136 tanggal 30 Mei 1989 

dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No.C2-6196.HT.01.01.TH’89 tanggal 12 Juli 1989. 

 Secara operasional dan seiring perkembangannya, maka pada tanggal 22 

April 1993, Perseroan memperoleh peningkatan status dari Bank Umum menjadi 

Bank Devisa dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No.26/5/KEP/DIR. 

Perseroan ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara dengan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan No.S-283/MK.03/1994 tanggal 30 April 1994. 

 Selanjutnya sesuai dengan Akte Notaris Rahmat Santoso, S.H. Nomor 16 

tanggal 14 Juni 1994 yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia melalui Surat Keputusan No.C-10.641.HT.01.04.TH.99 tanggal 8 Juni 

1999, yang menyangkut status Bank CIC Intenational dengan nama Perseroan 

diubah menjadi PT (Perseroan Terbatas) Bank CIC International Tbk. 

Pada tahap perkembangan berikutnya, sesuai dengan permintaan Bank 

Indonesia melalui surat Bank Indonesia tanggal 14 Desember 2001 (yang mana 

dipertegas melalui surat Bank Indonesia tanggal 20 agustus 2004) dan pertemuan 

dengan Bank Indonesia pada tanggal 16 April 2004, manajemen perusahaan dan 
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pemegang saham pengendali First Gulf Asia Holdings Limited setuju untuk 

melakukan merger atau penggabungan usaha dengan PT. Bank Danpac Tbk dan 

PT. Bank Pikko Tbk untuk menghasilkan sinergi dan memperkuat permodalan. 

Berdasarkan Akta Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH Nomor 158 

tanggal 22 Oktober 2004 PT Bank CIC International melakukan penggabungan 

usaha atau merger dengan beberapa bank yaitu PT. Danpac Tbk dan PT. Bank 

Pikko Tbk ke dalam Perseroan dengan perubahan modal dasar yang telah 

mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia melalui Surat Keputusan No.C-30117.HT.01.04TH.2004 tanggal 14 

Desember 2004. 

Namun dengan adanya penggabungan usaha atau merger, sesuai Surat 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.6/92/KEP.GBI/2004 tanggal 28 

desember 2004, menyetujui perubahan nama PT. Bank CIC International menjadi 

PT. Bank Century dan izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.462/KMK/.013/1990 tanggal 16 April 1990 tentang pemberian izin usaha PT. 

Bank CIC International dinyatakan tetap berlaku bagi PT. Bank Century Tbk. 

 

4.1.2 Lokasi PT. Bank Century 

Kantor Pusat Bank Century Jakarta terletak di Sentral Senayan I Building 

1st, 2nd and 16th floor Jalan Asia Afrika No.8, Jakarta. Lokasi Bank Century 

berada dipusat kota sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi 

keuangan di Bank Century. 
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4.1.3 Visi, Misi PT. Bank Century 

Visi Perusahaan adalah “Menjadi Bank Fokus Pilihan Masyarakat”, 

sedangkan misinya adalah “Memberikan Yang Terbaik Untuk Hasil Yang 

Optimal”. Dalam menyikapi perkembangan perekonomian dan sektor perbankan 

dan sejalan dengan sasaran jangka menengah atau panjang telah dicanangkan, 

Perusahaan berpedoman pada 4 pilar utama strategi pengembangan usaha sesuai 

dengan visi dan misi perusahaan, yaitu: Profesionalisme, Kepuasan  nasabah, 

Orientasi terhadap hasil, dan Pemahaman mitra usaha. 

 

4.1.5 Bidang Usaha PT. Bank Century 

 PT. Bank Century merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam 

bidang jasa yang menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sesuai dengan UU 

No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaiman telah diubah dengan UU No.10 

Tahun  1998, bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit 

dan bentuk lainnya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Sehubungan dengan fungsi penghimpun dana ini, bank sering 

disebut dengan lembaga kepercayaan. 

 Berbeda dengan usaha lain, bank senantiasa berkaitan dengan uang karena 

memang komoditi usaha bank adalah uang. Sejalan dengan karakteristik usaha 

tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak 

diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara ketat oleh penguasa moneter terhadap 
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kegiatan perbankan ini tidak lepas dari perannya dalam pelaksanan kebijakan 

moneter. 

 Berdasarkan kompetensi dan pengalaman PT. Bank Century, hingga saat 

ini masih berkomitemen dan secara konsisten mengembangkan usaha melalui 

pemberian kredit dan jasa bank lainnya kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). 

 

4.1.6 Produk-produk dari PT. Bank Century 

Bank Century memiliki beragam produk yang ditawarkan kepada 

masyarakat atau nasabah. Produk perbankan tersebut disediakan sebagai upaya 

mengantisipasi persaingan perbankan yang semakin meningkat dan sebagai upaya 

untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah serta memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan produk dan jasa perbankan. Masing-masing produk dan layanan 

jasa perbankan dapat dijelaskan sebagi berikut: 

1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga 

a. Rekening Giro adalah produk simpanan dana pihak ketiga yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet 

giro dan sarana perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang telah 

ditetapkan dan tersedia dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. 

b. Deposito Berjangka adalah sarana simpanan dana pihak ketiga dalam 

bentuk deposito berjangka. Deposito berjangka memiliki keunggulan yaitu 

dapat digunakan sebagai jaminan kredit dan tersedia dalam bentuk rupiah 

maupun valuta asing.  Jenis deposito yang ditawarkan Bank Century 

adalah 
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1. Deposito d Valas Khusus adalah investasi dalam pilihan mata uang US 

Dollar atau Singapore Dollar, dimana setoran awal dalam bentuk uang 

kertas US Dollar atau Singapore Dollar, dan pada saat jatuh tempo 

nilai investasi bisa diambil kembali dalam bentuk uang kertas US 

Dollar atau Singapore Dollar. 

2. Deposito Rupiah adalah investasi dalam mata uang rupiah pilihan 

jangka waktu dan akan memberikan hasil yang maksimal dan aman, 

sehingga menjamin kestabilan pengembangan insvestasi Anda. 

3. Deposito Valas adalah investasi dalam mata uang US Dollar pilihan 

jangka waktu dan akan memberikan hasil yang maksimal dan aman, 

sehingga menjamin kestabilan pengembangan insvestasi Anda. 

4. Deposito Sertifikat adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya 

dapat diperdagangkan.  

c. Tabungan adalah sarana simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat, dengan bunga yang menarik dan memberikan 

fasilitas kemudahan untuk bertransaksi. Jenis tabungan yang ditawarkan 

Bank Century antara lain: 

1. Century Save adalah jenis tabungan yang memberikan keuntungan 

bagi nasabah yaitu mudah dalam persyaratannya, ringan dalam 

setorannya, memberikan bunga dan hadiah yang menarik, serta 

memberikan kemudahan penarikan melalui ATM. 

2. Century Mas adalah jenis tabungan yang diperuntukkan bagi penabung 

perorangan. Tabungan ini memberikan keuntungan ganda yaitu 
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memberikan tingkat suku bunga yang sangat menarik, memberikan 

kemudahan penarikan melalui ATM. 

3. Century Plan adalah jenis tabungan yang mempermudah untuk biaya 

pendidikan pada saat orang tuanya kurang produktif dan dalam 

tabungan ini memiliki asuransi jiwa kecelakaan. 

4. Century Valas adalah simpanan pihak ketiga kepada bank PT. Bank 

Century dalam mata uang asing tertentu yang mana setoran dan 

penarikkanya diatur menurut ketentuan yang berlaku pada bank. 

2. Kredit 

Jenis pinjaman yang diberikan Bank Century, antara lain: 

a. Kredit Jasa/Umum 

1. Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C) adalah kredit yang diberikan 

untuk menambah modal usaha, dengan jangka waktu 1 tahun dalam 

bentuk rekening nasabah. 

2. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan untuk investasi kerja, 

seperti untuk pembelian mesin-mesin pabrik. 

3. Kredit kendaraan bermotor adalah bentuk kredit yang memberikan 

kemudahan untuk menbayar cicilan kendaraan. 

4. Kredit Modal Kerja Standby Loan adalah bentuk kredit yang diberikan 

untuk modal kerja pembangunan dengan pencarian dana sesuai dengan 

Surat Perintah Kerja (SPK). 

5. Kredit Pundi Kencana adalah bentuk kredit yang diberikan untuk 

Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri kepada yang cekatan 

berusaha dan menabung. 
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6. Kredit kepemilikian rumah adalah bentuk kredit yang memberikan 

kemudahan untuk pembayaran cicilan rumah. 

7. Kredit ekspor impor adalah bentuk kredit yang memberikan kemudahan 

untuk melakukan eksor impor. 

b. Bank Garansi adalah bentuk kredit yang diberikan untuk pihak ketiga untuk 

tujuan mengikat pihak ketiga sehingga tidak ada tindak penyelewengan 

pada proyek kerjasama yang dikerjakan. Bentuk Bank garansi antara lain: 

a) Bank garansi penawaran. 

b) Bank garansi pelaksanaan.  

c) Bank garansi uang muka. 

d) Bank garansi pemeliharaan. 

 e) Bank garansi pembayaran. 

3. Jasa Perbankan Lainnya  

a. Century traveler’s cheque rupiah. 

b. Penukaran mata uang asing lainnya. 

c. Jasa transaksi trade finance. 

d. Jasa transaksi remittance. 

e. Jasa transefer. 

f. Safe deposit box. 

g. Layanan Kas 24 jam pada anjungan tunai mandiri Bank Jatim yang 

tergabung dalam ATM bersama (ATM dan ADM) dapat melayani 

transaksi tunai (khusus ADM penyetoran tunai), pembayaran telepon, 

PBB, transfer antar rekening dan lainnya. 

h. Penyedia mata uang asing (bank notes). 
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4.1.7 Struktur Organisasi PT. Bank Century 

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, struktur organisasi merupakan 

bagian yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan aktivitas dalam suatu 

instansi baik pemerintah maupun swasta. Struktur organisasi juga merupakan alat 

untuk mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, karena terdapat 

deskripsi jabatan dan wewenang yang jelas. Adapun bentuk struktur organisasi 

Bank Century, dalam sistem organisasi tersebut wewenang mengalir dari atas ke 

bawah, sedangkan tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Struktur 

Organisasi PT. Bank Century disajikan dalam gambar  4.1 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

PT. Bank Century 

 

Sumber data: PT. Bank Century 
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Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dari struktur organisasi diatas, 

sebagai berikut:  

1. Dewan Pengawas 

Dewan pengawas melakukan tugas untuk mengawasi pelaksanaan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh dewan komisaris kepada direksi. 

2. Direktur Utama 

Tugas direktur utama adalah menjalankan perusahaan sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh dewan komisaris. 

Direktur utama dalam hal melaksanakan tugasnya dibantu oleh direktur 

korporasi, Direktur bidang General, Direktur bidang Perencanaan Akuntansi dan 

Direktur bidang Ritel. Disamping itu Direktur Utama dibantu langsung oleh 

Divisi Audit Intern yang mengawasi secara langsung operasional perusahaan. 

3. Direktur bidang Korporasi 

Tugas Terdiri dari : 

a. Memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan Kredit Korporasi. 

b. Menetapkan atau merubah besarnya suku bunga Kredit Korporasi. 

c. Menetapkan untuk menerima atau menetapkan dana kepada pihak lain yang 

dapat menghasilkan keuntungan. 

d. Menetapkan untuk menaikan atau menrunkan tingkat suku bunga dana. 

e. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya untuk kredit yang 

bersifat sindikasi. 

f. Menetapkan kebijakan sehubungan dengan kredit korporasi yang sedang 

berkembang. 
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 Direktur bidang korporasi ini membidangi Divisi Kredit Korporasi dan 

Divisi Dana. 

4. Direktur Bidang General  

Direktur ini bertugas anatara lain : 

a. Mengangkat dan memberikan karyawan. 

b. Mempromosikan dan memindahkan karyawan. 

c. Mengembangkan Sumber Daya Manusia untuk lebih potensial. 

d. Menyetujui atau menolak pengadaan kebutuhan logistik perusahaan. 

e. Menyetujui atau menolak investasi dalam Aktiva Tetap untuk operasional 

perusahaan. 

f. Melakukan hubungan baik dengan instansi baik pemerintah maupun swasta. 

Direktur ini membidangi Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Logistik 

dan Divisi Hukum dan Hubungan Perusahaan. 

5. Direktur Bidang Perencanaan dan Akuntansi  

Direktur ini bertugas : 

a. Memutuskan penggunaan aplikasi baru. 

b. Memutuskan untuk penerapan teknologi terbaru dan digunakan dalam bank. 

c. Memberi keputusan tentang penggunaan kebijakan di bidang akuntansi. 

d. Memutuskan penggunaan petunjuk pelaksanaan di bidang akuntansi. 

e. Memutuskan penggunaan produk baru bank.  

f. Menetapkan pengembangan perbankan untuk masa yang akan datang. 

 Direktur ini membidangi Divisi Tekhnologi dan Informasi, Divisi 

Akuntansi dan Divisi Penelitian dan Perencanaan. 
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6. Direktur Bidang Ritel 

Direktur ini bertugas : 

a. Menetapkan kebijakan di bidang produk-produk ritel perubahan. 

b. Menetapkan tingkat suku bunga yang berlaku bagi produk ritel. 

c. Memutuskan penerapan produk ritel tertentu. 

d. Melakukan hubungan dengan instansi yang berkepentingan. 

e. Menetapkan rencana dan tindakan yang harus dilakukan oleh kantor cabang. 

f. Menetapkan untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit-kredit ritel. 

  Direktur ini membidangi Divisi Pemasaran Ritel, Divisi Pengelolaan 

Bisnis Cabang dan Divisi Kredit Ritel. Divisi Pengelolaan Bisnis Cabang juga 

membawahi kantor-kantor cabang yang memberi petunjuk pelaksanaan bisnis di 

kantor-kantor cabang. Disamping itu masing-masing direktur bidang, juga 

membawahi beberapa cabang sesuai dengan wilayah geografi yang telah 

ditetapkan. 

 

4.1.8 Kondisi PT. Bank Century 

Pada saat ini PT. Bank Century berada pada tahap bertahan (sustain). 

Hal ini dibuktikan dengan melakukan pemasaran silang (cross selling) antara 

segmen pasar, antar produk dan antar bidang usaha. Disamping itu PT. Bank 

Century sedang melakukan investasi dan reinvestasi yang diharapkan mampu 

menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. 

Proyek investasi yang sedang dilakukan adalah mengembangkan 

prasarana bisnis jasa-jasa keuangan, mengembangkan produk-produk jasa, dan 

banyak item-item lain. Proyek investasi lebih diarahkan untuk mengatasi 
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kemacetan, perluasan kapasitas dan peningkatan aktivitas perbankan yang 

berkelanjutan. Dalam mengevaluasi pengukuran kinerja, PT. Bank Century 

menggunakan informasi-informasi yang berasal dari laporan keuangan. Berikut 

ini laporan keuangan PT. Bank Century yang terdiri dari dua macam, yaitu: 

neraca konsolidasi (tabel 4.1) dan laporan laba rugi (tabel 4.2). 

 

Tabel 4.1 

Neraca Konsolidasi 

PT. Bank Century Tbk 

31 Desember 

(dalam jutaan rupiah) 

 

Uraian Tahun 

2007 2008 

Aktiva   

Kas 129.350 118.578 

Giro  pada Bank Indonesia 977.714 341.731 

Giro pada Bank lain 81.423 12.701 

Penempatan pada Bank lain 2.025.141 220.903 

Efek-efek 4.323.355 692.587 

 

Efek yang dibeli dengan janji dijual 

kembali 

- - 

Tagihan derivatif 169 - 

Kredit yang diberikan 3.918.827 3.531.385 

 

Tagihan akseptasi 1.386.314 168.505 

Pendapatan bunga yang masih akan 

diterima 

139.329 

 
88.125 

 

Biaya dibayar dimuka 19.516 17.269 

Aktiva tetap 130.464 142.083 

Aktiva pajak tangguhan 178.337 77.869 

Agunan yang diambil alih 424.109 124.501 

Aktiva lain-lain 523.466 49.653 

Jumlah aktiva 14.257.514 5.585.890 

   

Kewajiban dan Ekuitas   
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Kewajiban segera 22.901 

 
77.762 

 

Simpanan 
a. Pihak Ketiga 
b. Pihak Hubungan Istimewa 

 
10.253.706 
16.693 

 
5.099.772 
16.250 

Simpanan bank lain 709.885 284.726 

Kewajiban akseptasi 2.094.879 293.883 

Kewajiban Derivatif 2 - 

Pinjaman Diterima - 690.964 

Estimasi Kerugian Komitmen dan 

Kontinjensi 

881 

 
771 

Hutang Pajak 10.662 8.161 

Biaya yang Masih Harus Dibayar 27.244 15.033 

Kewajiban Imbalan Kerja 5.141 5.610 

Kewajiban Lain-lain 207.009 465.318 

Obligasi Konversi 139.956 163.064 

Jumlah Kewajiban 13.488.959 7.121.314 

   

Modal Saham 2.211.312 2.211.314 

Tambahan Modal Disetor 178.759 178.759 

Penyertaan Modal Sementara - 4.977.140 

Cadangan Umum 1.002 1.002 

Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi 

dari Efek Tersedia untuk Dijual 

45 74 

Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap 63.220 - 

Saldo Rugi (1.685.783) (8.903.713) 

 

Jumlah Ekuitas 768.555 (1.535.424) 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN 

EKUITAS 

14.257.514 
 

5.585.890 

Sumber Data: PT. Bank Century 

     

    Tabel 4.2 

       Laporan Laba Rugi 

PT. Bank Century Tbk 

 31 Desember 

(dalam jutaan rupiah) 

 

Uraian Tahun 

2007 2008 
Pendapatan Bunga   
Bunga 1.150.777 599.865 

Provisi dan Komisi 17.177 16.905 

Jumlah Pendapatan Bunga 1.167.954 616.770 
Beban Bunga   
Bunga 774.137 750.377 
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Provisi dan Komisi - 807 

Jumlah Beban Bunga 774.137 751.184 
Pendapatan Bunga - Bersih 
Pendapatan Operasional Lainnya 

393.817 (134.414) 

Keuntungan Kurs Mata Uang Asing - Bersih 22.355 153.829 

Provisi dari Transaksi Ekspor Impor 13.494 18.509 

Provisi Lain-Lain 9.576 10.967 

Lainnya - Bersih 76.608 7.294 

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 122.033 190.599 
JUMLAH PENDAPATAN OPERASI 515.850 56.185 
BEBAN OPERASI   
Kerugian Penjualan Efek-Efek-Bersih 825 46.949 

Kerugian Penurunan Nilai Aktiva Bersih 
Reksadana 

37.683 

 
 

Agunan yang Diambil Alih dan Aset Lain-lain - 
Bersih 

231.124 

 
6.559.276 

 
Beban Operasional Lainnya: 
1. Umum dan Administrasi 
2. Gaji dan Tunjangan 
3. Lainnya - Bersih 

 
283.819 
128.295 

160 

 
259.870 
137.529 
2.522 

Jumlah Beban Operasional Lainnya 412.274 399.921 
JUMLAH BEBAN OPERASI 681.906 7.006.146 

RUGI OPERASI (166.056) (6.949.961) 

Pendapatan dan Beban Bukan Operasi   
Pendapatan 8.640 22.864 

Beban 49.278 253.587 

Pendapatan Non Operasional Bersih 49.278 (230.723) 
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (206.694) (7.180.684) 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN   
Kini - - 
Tangguhan 11.520 (100.466) 

Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - 
Bersih 

11.520 

 

(100.466) 

 
RUGI BERSIH (195.174) (7.281.150) 

Sumber Data: PT. Bank Century 

 

4.1.9 Strategi Perusahaan 

Strategi pengembangan usaha sejak awal telah ditetapkan untuk 

mendukung pencapaian tujuan utama perusahaan yang diterjemahkan dalam suatu 

mission statement “Everlasting Growth” dimaksudkan sebagai ungkapan 

semangat untuk tumbuh dan berkembang bersama antara perusahaan dengan 

stakeholder-nya demi mencapai masa depan yang lebih baik. 
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Untuk meningkatkan kualitas perusahaan khususnya terhadap seluruh 

aspek tingkat kesehatan bank yang mendukung pengembangan bisnis, maka 

jajaran manajemen perusahaan menetapkan arah kebijakan strategi untuk 

mencapai tujuan tersebut. Strategi tersebut dapat dihubungkan dengan strategy 

map yang menjadi dasar bagi pengembangan usaha untuk mencapai misi yang 

telah ditetapkan, PT. Bank Century secara konsisten akan menerapkan 4 (empat) 

asas utama, yaitu: : 

1. Orientasi Terhadap Pertumbuhan Laba 

Asas ini termasuk dalam perspektif keuangan yang mana Bank Century 

berusaha menciptakan budaya kerja yang berorientasi terhadap hasil untuk 

mendukung pencapaian keuntungan optimal dalam rangka memenuhi 

kepentingan stakeholders. Untuk itu perlu terus dilaksanakan antara lain 

strukturisasi dan reorganisasi untuk mendapatkan pejabat eksekutif yang 

berkualitas serta organisasi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

2. Kepuasan Nasabah 

Dalam asas ini Bank Century menghubungkan dengan perspektif 

pelanggan secara berkesinambungan yang terus menyempurnakan pelayanan 

dan pengembangan produk sesuai kebutuhan dengan dukungan teknologi yang 

tepat untuk memenuhi kepuasan setiap nasabah. Diyakini bahwa hubungan 

baik jangka panjang dengan nasabah merupakan landasan penting untuk 

pengembangan usaha. 
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3. Pemahaman Mitra Usaha 

Dalam menjalankan usaha, perseroan tidak terlepas dari dukungan mitra 

yang wajib dipahami perannya dan dijaga keberadaannya dengan memberikan 

suatu kepuasan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam 

mendukung kegiatan usaha Bank Century. Asas ini menjelaskan bagaimana 

kaitan antara misi Bank Century dengan perspektif proses bisnis internal yang 

saling berhubungan. 

4. Profesionalisme 

Asas utama dalam pengembangan usaha yang terkait dengan misi bank 

Century yang terakhir adalah profesionalisme yang berhubungan dengan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan  yang  menerapkan budaya kerja 

dengan paradigma profesional sehingga integritas, etika, dan tranparansi dari 

masing-masing unsur organisasi dapat menghasilkan citra yang ideal dan 

disegani. Hal yang terpenting adalah mempertahankan dan mengembangkan 

karyawan untuk memenuhi syarat kemampuan, pengalaman, dedikasi dan 

berkomitmen tinggi dari semua jenjang. 

 

4.2 Penyusunan Strategy Map Pada PT. Bank Century 

Strategi merupakan pola perwujudan komitmen dari seluruh personel 

perusahaan untuk mencapai visi dan misi PT. Bank Century. Dikemukakan bahwa 

perusahaan memiliki strategi yang berkaitan dengan keempat perspektif Balanced 

Scorecard yaitu tertuju pada financial, pelanggan, proses bisnis internal dan 

berkembang dan pertumbuhan. Penyusunan strategy map perusahaan 

mempertimbangkan bagaimana visi dan misi PT. Bank Century, menentukan Key 
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Performance Indicator (KPI) disetiap perspektif Balanced Scorecard yang 

mendukung keberhasilan perusahaan sekaligus alasan yang mempengaruhi 

pemilihan KPI tersebut. 

Langkah-langkah strategi perlu disusun baik dari segi keuangan, 

operasional, serta sumber daya manusia yang dimiliki. Dari segi keuangan 

perusahaan menerapkan tingkat pertumbuhan laba bersih dengan adanya CAR 

(Capital Adequacy Ratio), LDR (Load To Deposit Ratio) dan ROA (Return On 

Assets), ROE (Return On Equity). Dilihat dari prespektif proses bisnis internal PT. 

Bank Century memiliki berbagai macam Key Performance Indicator (KPI) antara 

lain: Tingkat Pemanfaatan Core Banking, Tingkat Produk Pendukung, Tingkat 

Pelayanan khusus bagi Nasabah Khusus, Tingkat Kinerja SKAI (Satuan Kerja 

Audit Intern), Tingkat Sistem Evaluasi Independen SKAI (Satuan Kerja Audit 

Intern). Selain itu PT. Bank Century juga meningkatkan pengembangan jaringan 

pelayanan kepada nasabah, meningkatkan kepuasan nasabah, dan juga 

meningkatan kualitas layanan sehingga jumlah nasabah semakin banyak. 

Perusahan yang bergerak di bidang jasa perbankan belum memiliki sarana 

komunikasi strategi yang berbentuk strategy map yang berdasarkan pendekatan 

Balanced Scorecard. Strategy map dibutuhkan perusahaan dalam rangka bagian 

dari aktivitas kebijakan mutu yang telah ditetapkan perusahaan. Adanya strategy 

map dengan pendekatan Balanced Scorecard tentunya akan dapat mendorong 

usaha manajemen dalam meningkatan kinerja perusahaan.  
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Gambar 4.2 

Strategi Map 

PT.Bank Century 

 

Sumber data : PT. Bank Century, data diolah 
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Strategy map yang terlihat pada gambar diatas menjelaskan hubungan 

sebab akibat antara empat perspektif Balanced Scorecard yang dimulai dari 

perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal, 

perspektif pelanggan hinga mencapai tujuan utama yaitu perspektif keuangan. 

 

4.3 Analisis Data  

4.3.1 Analisis Key Performance Indicator (KPI) 

 Setelah melakukan analisis dan pengamatan lebih lanjut terkait dengan 

kinerja pada PT. Bank Century maka selanjutnya dapat diidentifikasikan beberapa 

Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan sumber data yang terdapat pada 

PT. Bank Century yang mana meliputi perspektif keuangan (financial 

perspective) maupun perspektif non keuangan (non financial perspective). 

Adapun Key Performance Indicator (KPI) yang bersifat keuangan sekaligus 

alasan yang mendasari pemilihan KPI tersebut, antara lain 

1. Prespektif Keuangan  

Perspektif keuangan adalah pengukuran kinerja keuangan menunjukkan 

implementasi strategi keuangan dan executive yang mengarah pada bottom 

line improvement yang akhirnya diharapkan mampu membantu meningkatkan 

profitabilitas dan pertumbuhan share holder value. 
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Tabel 4.3 

Key Performance Indicator (KPI) Perspektif Keuangan 

PT. Bank Century 

KPI Alasan   

Tingkat Pertumbuhan Laba 

Bersih 

Karena indikator ini terkait dengan target 

Bank Century untuk meningkatkan laba 

bersih setiap tahunnya. 

CAR (Capital Adequancy Ratio) Karena untuk mengukur kecukupan modal 

yang dimiliki  bank untuk menunjang aktiva 

yang mengandung atau menghasilkan risiko, 

misalnya kredit yang diberikan. 

 

LDR (Loan to Deposit Ratio) 

 

Karena Menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan nasabah 

dengan mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. 

 

ROA (Return Of Asset) Karena untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan. 

   

ROE (Return On Equity) Karena untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memperoleh keuntungan bersih 

dikaitkan dengan pembayaran dividen. 

 

 

Sedangkan Key Performance Indicator (KPI)  yang bersifat non-keuangan 

antara lain: 

1. Dari perspektif pelanggan 

Perspektif pelanggan adalah memfokuskan pada bagaimana perusahaan 

memperhatikan pelanggannya agar puas dan memberikan pelayanan prima 

untuk nasabah besar. Suatu perusahaan juga harus memberikan insentif kepada 

manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan pelanggan.   
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Tabel 4.4 

Key Performance Indicator (KPI) Perspektif Pelanggan 

PT. Bank Century 

KPI Alasan 

Pertumbuhan Jumlah Nasabah Karena untuk menjaga tingkat berbagai rasio 

Bank Century yang mencerminkan tingkat 

kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. 

Tingkat Kepuasan Nasabah Karena untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan Prinsip Mengenal Nasabah 

(Know Your Customer). 

Tingkat Pengembangan Jaringan 

Pelayanan kepada Nasabah 

Karena secara konsisten Bank Century harus 

menjalankan bisnis dan layanan perbankan 

yang sehat, aman dan prudent sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

Tingkat Kualitas Pelayanan Karena untuk meningkatkan kualitas 

pelaksanaan Good Corporate Governance 

(GCG) dalam organisasi Bank Century sesuai 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan otoritas lainnya. 

 

 

2. Dari perspektif proses bisnis internal 

Dalam menentukan perspektif proses bisnis internal, perusahaan terlebih 

dahulu menentukan proses bisnis yang sangat penting untuk mencapai tujuan 

pelanggan dan pemegang saham. Perusahaan biasanya mengembangkan tujuan 

dan ukuran-ukuran untuk perspektif ini setelah merumuskan tujuan dan ukuran 

untuk perspektif keuangan dan pelanggan. Urutan ini memungkinkan 

perusahaan memfokuskan pengukuran proses bisnis internal kepada proses 

yang akan mendorong tercapainya tujuan yang ditetapkan untuk pelanggan dan 

para pemegang saham. 
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Tabel 4.5 

Key Performance Indicator (KPI) Perspektif Proses Bisnis Internal 

PT. Bank Century 

KPI Alasan 

Tingkat Pemanfaatan Core 

Banking 

Karena untuk meningkatkan jenis layanan 

perbankan yang berbasis teknologi. 

Tingkat Produk Pendukung Karena untuk memperkuat posisi Bank 

Century di perdagangan valuta asing. 

 

Tingkat Pelayanan khusus bagi 

Nasabah Khusus 

Untuk membangun dan mempertahankan 

pengembangan Century Elite Priority 

Banking bagi para nasabah utama. 

Tingkat Kinerja SKAI (Satuan 

Kerja Audit Intern) 

 

Karena untuk melakukan penilaian terhadap 

kecukupan dan efektifitas sistem 

pengendalian internal Bank, melakukan 

review terhadap cara pengamanan aset Bank, 

menilai efisiensi penggunaan sumber daya 

serta menilai efektifitas kegiatan operasi dan 

program yang dijalankan 

Tingkat Sistem Evaluasi 

Independen SKAI (Satuan Kerja 

Audit Intern) 

 

Karena untuk mengetahui bagaimana kinerja 

SKAI. 

 

 

3. Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

Perspektif terakhir dalam Balanced Scorecard adalah mengembangkan tujuan 

dan usuran yang mendorong pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. 

Tujuan yang diterapkan dalam perspektif keuangan, pelanggan dan proses 

bisnis internal mengindentifikasikan apa yang dikuasai perusahaan untuk 

menghasilkan kinerja yang istimewa, sedangkan tujuan dari perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur yang 

memungkinkan tujuan ambisius dalam tiga perspektif lainnya dapat dicapai. 
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Tabel 4.6 

Key Performance Indicator (KPI) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

PT. Bank Century 

KPI Alasan 

Tingkat Produk Baru Untuk meluncurkan produk unggulan dan 

produk-produk baru yang akomodatif 

terhadap trend pasar dan kebutuhan nasabah. 

Tingkat Pelatihan Karyawan Untuk memberikan kesempatan pada 

karyawan berpotensi untuk mengikuti 

pelatihan yang relevan dengan unit kerjanya, 

baik pelatihan internal maupun eksternal. 

Program Evaluasi Berkala 

Karyawan 

Agar secara konsisten menerapkan dan 

mengevaluasi Performance Appraisal System 

yang ada guna mendapatkan penilaian kerja 

yang akurat dan obyektif dalam memotivasi 

karyawan. 

Program Efektif dan Efisiensi 

SDM 

Untuk meningkatkan efisiensi administrasi 

SDM melalui program e-workflow untuk 

pengajuan lembur, cuti dan lainnya yang 

terintegrasi dengan sistem Human Resources 

Management System (HRMS). 

 

 

4.3.2 Sistem dalam Balanced Scorecard 

Sistem dalam perencanaan strategik memiliki peranan penting dalam 

mendukung konsep Balanced Scorecard sehingga dapat memberikan hasil 

analisisnya melalui tahapan-tahapan yang sudah disesuaikan dengan visi, misi dan 

rencana strategi perusahaan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:  

1. Penentuan dan Pembobotan Key Performance Indicator (KPI) 

Konsep Balanced Scorecard menyediakan Key Performance Indicator 

(KPI) disetiap perspektif yang meliputi data-data yang mendukung keberhasilan 

perspektif tersebut. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
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bahwa sistem dalam PT. Bank Century, jika dilihat dari setiap perspektif dalam 

metode Balanced Scorecard belum menggolongkan Key Performance Indicator 

(KPI) secara khusus. Key Performance Indicator (KPI) penting untuk dijabarkan 

secara khusus karena KPI dapat memberikan sebuah informasi mengenai 

supporting data yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran strategi yang telah 

ditetapkan dan memberikan penilaian terhadap data-data tersebut secara 

berimbang.  

2. Melakukan Penilaian Terhadap Hasil di Setiap Perspektif 

Penilaian perspektif dalam Balanced Scorecard digunakan sebagai salah 

satu syarat agar dapat menghitung program Balanced Scorecard yang dikenal 

dengan nama software Balanced Scorecard Designer, Software Balanced 

Scorecard Designer adalah sebuah software khusus Balanced Scorecard yang 

berupa perangkat lunak yang berguna untuk merancang dan mendefinisikan 

hubungan antara bobot, nilai yang diperoleh dan target dari setiap indikator. 

 Penulis membagi karakteristik penilaian Balanced Scorecard menjadi 5 

bagian untuk mengetahui seberapa besar hasil dari empat perspektif seperti yang 

dijelaskan dalam tabel berikut: 

Karakteristik Penilaian 

0 Sangat kurang 

1 Kurang 

2 Cukup 

3 Baik 

4 Sangat baik 

5 Sangat baik sekali 
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3. Pencapaian Target PT. Bank Century 

 Dalam menilai tiap sasaran strategis pada setiap perspektif perusahaan 

menetapkan Key Performance Indicator (KPI), selanjutnya untuk mengetahui 

kondisi kinerja perusahaan dilakukan pengukuran secara time series analysis, 

yaitu membandingkan antara nilai perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

dari satu periode ke periode selanjutnya yang akan menunjukkan perkembangan 

kinerja perusahaan, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran.  

Dibawah ini akan dijelaskan tabel 4.7 yang saling berkaitan antara Key 

Performance Indicator (KPI) dengan pembobotan yang dilakukan secara 

berimbang disetiap perspektif dalam Balanced Scorecard sekaligus penilaian 

terhadap hasil perspektif  tersebut dan pencapaian target yang dilakukan PT. Bank 

Century. 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Tabel 4.7 

Penentuan Key Performance Indicator (KPI), Pembobotan,  

Penilaian dan Target PT. Bank Century 

Prespektif KPI Alasan  KPI Bobot Alasan 

Pembobotan 

Nilai Alasan Penilaian Target Pengukuran 

Keuangan 1. Tingkat 
Pertumbuhan 

Laba Bersih 

 

 
 

 

 
 

 

2. CAR (Capital 

Adequancy 
Ratio) 

 

 
 

 

 
 

 

3. LDR (Loan to 

Deposit Ratio) 
 

Karena indikator ini terkait 
dengan target Bank Century 

untuk meningkatkan laba 

bersih setiap tahunnya. 

 
 

 

 
 

 

Karena untuk mengukur 

kecukupan modal yang 
dimiliki  bank untuk 

menunjang aktiva yang 

mengandung atau 
menghasilkan risiko, 

misalnya kredit yang 

diberikan. 
 

 

Karena menyatakan seberapa 

jauh kemampuan bank dalam 
membayar kembali penarikan 

4 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2 

 
 

Karena untuk 
mendukung 

pencapaian tujuan 

utama perusahaan 

yang diterjemahkan 
dalam suatu mission 

statement 

“Everlasting 
Growth”. 

 

Karena menurut 

ketetapan Bank 
Indonesia minimal 

CAR harus 8%.   

 
 

 

 
 

 

Karena menurut 

ketetapan Bank 
Indonesia maximal 

0 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 

 
 

Karena laba bersih di 
tahun 2008 minus 

sebesar 

Rp.(7.281.150) 

 
 

 

 
 

 

Karena CAR pada  

tahun 2008 sebesar 
(0,43%) sehingga 

tidak memenuhi 

ketetapan yang telah 
ditentukan oleh BI 

 

 
 

 

Karena LDR pada 

tahun 2008 sebesar 
0,69% sehingga tidak 

Tumbuh 
setiap 

tahun 

 

 
 

 

 
 

 

Min 8% 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Max 9% 

 
 

Indikator ini bisa 
dilihat dari total 

laba rugi bersih 

dalam laporan 

keuangan, yakni 
tahun 2008. 

 

 
 

 

CAR = modal bank 

dibagi dengan 
ATMR (Aktiva 

Tertimbang 

Menurut Resiko) 
 

 

 
 

 

LDR = kredit yang 

diberikan dibagi 
dengan dana yang 



 80 

 

 
 

 

 

4. ROA (Return 
Of Asset) 

 

 
 

 

 
 

 

5. ROE (Return 

On Equity) 

dana yang dilakukan nasabah 

dengan mengandalkan kredit 
yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. 

 

Karena untuk mengukur 
kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh 

keuntungan secara 
keseluruhan 

 

 
 

 

Karena untuk mengukur 

kemampuan bank dalam 
memperoleh keuntungan 

bersih dikaitkan dengan 

pembayaran dividen. 

 

 
 

 

 

1 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 

LDR harus 9%.   

 
 

 

 

Karena menurut 
ketetapan Bank 

Indonesia minimal 

ROA harus 1,5%. 
 

 

 
 

 

Karena menurut 

ketetapan Bank 
Indonesia minimal 

ROE harus 9%.   

 

 

 
 

 

 

0 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 

memenuhi ketetapan 

yang telah ditentukan 
oleh BI 

 

 

Karena ROA pada 
tahun 2008 sebesar 

(1,28%) 

sehingga tidak 
memenuhi ketetapan 

yang telah ditentukan 

oleh BI 
 

 

Karena ROE pada 

tahun 2008 sebesar 
4,6% yang hanya 

memenuhi setengah 

dari yang ditetapkan 
oleh BI 

 

 
 

 

 

Min 1,5% 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Min 9% 

diterima 

 
 

 

 

ROA = laba 
sebelum pajak 

dibagi dengan total  

aktiva 
 

 

 
 

 

 

ROE = laba bersih 
sebelum pajak 

dibagi dengan total 

ekuitas 
 

 

Pelanggan 1. Pertumbuhan 

Jumlah 
Nasabah 

 

 
 

 

 

 
 

Karena untuk menjaga tingkat 

berbagai rasio Bank Century 
yang mencerminkan tingkat 

kesehatan bank sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan. 
 

 

 

 
 

3 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Karena secara tidak 

langsung 
mempengaruhi 

tingkat pendapatan 

dan perluasan 
jaringan pelayanan 

Bank Century yaitu 

semakin 

bertambahnya 
nasabah maka akan 

0 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Karena laba bersih di 

tahun 2008 minus 
sebesar 

Rp.(7.281.150) 

sehingga 
mempengaruhi jumlah 

pertumbuhan nasabah 

yang hanya sebesar 

65.000 nasabah 
 

Kenaikan  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Indikator ini dapat 

diukur dengan 
persentase jumlah 

nasabah baru dari 

tahun 2007 sampai 
tahun 2008. 

 

 

 
 



 81 

 

 
 

 

 

2. Tingkat 
Kepuasan 

Nasabah 

 
 

 

 
 

 

 

 
3. Tingkat 

Pengembanga

n Jaringan 
Pelayanan 

kepada 

Nasabah 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Karena untuk meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan 

Prinsip Mengenal Nasabah 

(Know Your Customer). 
 

 

 
 

 

 

 
Karena secara konsisten Bank 

Century harus menjalankan 

bisnis dan layanan perbankan 
yang sehat, aman dan prudent 

sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
3 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

semakin meningkat 

pendapatan yang 
diperoleh. 

 

 

Karena dapat 
digunakan sebagai 

tolak ukur 

keberhasilan kinerja 
Bank Century dalam 

memberikan 

pelayanan kepada 
para nasabahnya. 

 

 

 
Karena indikator ini 

terkait langsung 

dengan rencana 
perusahaan untuk 

tahun 2009 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
3 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Karena  Bank Century 
tidak bisa 

menjalankan bisnis 

dan layanan 
perbankan yang sehat, 

aman dan prudent 

sesuai dengan 
ketentuan dan 

prosedur yang 

berlaku. 

 
Karena Bank Century 

telah bekerja sama 

dengan bank lain 
sehingga bisa 

tergabung dalam 

ATM bersama yang 

berjumlah 17.000. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Nasabah 
puas dan 

sesuai 

dengan visi 
kepuasan 

 

 
 

 

 

 
Nasabah 

puas dan 

memahami 
Prinsip 

Mengenal 

Nasabah 

(Know 
Your 

Customer) 

dan 
mengembal

ikan image 

perusahaan 
 

 

 

 
 

 

 

Indikator ini bisa 
diukur dari jumlah 

complain nasabah 

mengenai 
pelayanan yang 

diberikan. 

 
 

 

 

 
Indikator ini dapat 

diukur dari pangsa 

pasar yang dikuasai 
Bank Century yaitu 

jumlah kantor kas 

dan jaringan ATM 
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4. Tingkat 

Kualitas 
Pelayanan 

 

Karena untuk meningkatkan 

kualitas pelaksanaan Good 
Corporate Governance 

(GCG) dalam organisasi 

Bank Century sesuai 

ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia dan 

otoritas lainnya. 

2 Karena untuk 

meningkatkan 
kualitas pelayanan 

yang diberikan untuk 

nasabah, yang hal ini 

dilakukan untuk 
mempertahankan 

nasabah lama dan 

berupaya untuk 
mendapatkan nasabah 

baru. 

 

1 Meningkatkan 

kualitas 
penyelenggaraan 

Prinsip Mengenal 

Nasabah (Know Your 

Customer) dan 
mengembalikan image 

perusahaan agar bisa 

mempertahankan 
kualitas pelaksanaan 

Good Corporate 

Governance (GCG) 
 

Nasabah 

puas 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Indikator kualitas 

pelayanan nasabah 
dapat diukur dari 

banyaknya bentuk 

complain nasabah, 

kecepatan dan 
ketepatan dalam 

penyelesaian 

complain tersebut 

Proses Bisnis 

Internal 

1. Tingkat 

Pemanfaatan 
Core Banking 

 

 

 
 

 

2. Tingkat 
Produk 

Pendukung 

 

 
 

Karena untuk meningkatkan 

jenis layanan perbankan yang 
berbasis teknologi. 

 

 

 
 

 

Karena untuk memperkuat 
posisi Bank Century di 

perdagangan valuta asing 

 

 
 

2 

 
 

 

 

 
 

 

1 
 

 

 

 
 

Karena untuk 

mempermudahkan 
layanan nasabah dan 

meningkatkan 

efisiensi proses kerja. 

 
 

 

Karena untuk 
Memaksimalkan 

perolehan fee based 

income dari 

perdagangan valuta 
asing 

3 

 
 

 

 

 
 

 

4 
 

 

 

 
 

Karena melaksanakan 

mengintegrasikan 
seluruh line of 

business 

 

 
 

 

Karena dengan 
kemampuan 

menyediakan kurang 

lebih 21 

mata uang asing 
(USD, JPY, GBP, 

Tumbuh 

 
 

 

 

 
 

 

Kenaikan  
 

 

 

 
 

Indikator ini dapat 

diukur dari 
banyaknya nasabah 

yang sering 

menggunakan 

layanan  core 
banking. 

 

Indikator ini dapat 
diukur dari 

banyaknya nasabah 

yang melakukan 

transaksi valuta 
asing 
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3. Tingkat 

Pelayanan 

khusus bagi 
Nasabah 

Khusus 

 

 
 

 

4. Tingkat 
Kinerja SKAI 

(Satuan Kerja 

Audit Intern) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Untuk membangun dan 

mempertahankan 

pengembangan Century Elite 
Priority Banking bagi para 

nasabah utama. 

 

 
 

 

Karena untuk melakukan 
penilaian terhadap kecukupan 

dan efektifitas sistem 

pengendalian internal Bank, 
melakukan review terhadap 

cara pengamanan aset Bank, 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 
 

 

3 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Untuk 

mengembangkan 

produk-produk jasa 
keuangan yang sesuai 

dengan  kebutuhan 

nasabah 

 
 

 

Karena dengan 
adanya kinerja SKAI 

mampu 

memberikan saran 
perbaikan kepada unit 

yang diaudit. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 
 

 

5 
 

 

 
 

 

CHF, AUD, NZD, 

CAD, HKD, SGD, 
MYR, SAR, THB, 

PHP, KRW, CHY, 

QAR, AED, BND, 

EUR, TWD, BHD) 
yang diperdagangkan 

melalui 65 kantor 

cabang, sehingga  
Bank Century 

menjadi penyedia 

mata uang asing 
terbesar dan 

terlengkap di 

Indonesia. 

 
Karena masih dalam 

proses pengembangan 

bagi para nasabah 
utama sehingga Bank 

Century berusaha 

untuk melakukan 

yang terbaik bagi 
nasabah khusus 

 

Karena sesuai dengan 
Lap. Pelaksanaan 

GCG Tahun 2008 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Tumbuh 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ada SKAI 
yang aktif 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Indikator ini dapat 

diukur dari 

banyaknya nasabah 
yang menggunakan 

pelayanan khusus. 

 

 
 

 

Indikator ini dapat 
diukur dari 

kepentingan 

stakeholders 
perusahaan. 
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5. Tingkat 

Sistem 

Evaluasi 
Independen 

SKAI (Satuan 

Kerja Audit 
Intern) 

 

menilai efisiensi penggunaan 

sumber daya serta menilai 
efektifitas kegiatan operasi 

dan program yang dijalankan 

 

 
Karena untuk mengetahui 

bagaimana kinerja SKAI. 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
 

 

 

 
Karena untuk 

kompetensi dan 

sistim 
audit internal yang 

hasilnya harus 

ditindaklanjuti oleh 
bank century 

 

 

 
 

 

 

 
5 

 

 
 

 

 

 
Karena Bank Century 

melakukan evaluasi 

independen SKAI 
setiap 1 bulan sekali 

 

 

 

 
 

 

 

 
Adanya 

evaluasi 

berkala 

 

 
 

 

 

 
Indikator ini dapat 

diukur dari sering 

atau tidaknya Bank 
Century melakukan 

evaluasi terhadap 

kinerja perusahaan 
 

Pembelajaran 

dan 

Pertumbuhan 

1. Tingkat 

Produk Baru 
 

 

 
 

 

2. Tingkat 

Pelatihan 
Karyawan 

 

 
 

 

 

 
 

Untuk meluncurkan produk 

unggulan dan produk-produk 
baru yang akomodatif 

terhadap trend pasar dan 

kebutuhan nasabah. 
 

 

Untuk memberikan 

kesempatan pada karyawan 
berpotensi untuk mengikuti 

pelatihan yang relevan 

dengan unit kerjanya, baik 
pelatihan internal maupun 

eksternal. 

 

 
 

3 

 
 

 

 
 

 

3 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Karena indikator ini 

untuk selalu 
meningkatkan 

pendapatan. 

 
 

 

Untuk meningkatkan 

profesionalisme 
sumber daya manusia 

melalui pelaksanaan 

pelatihan secara 
berkesinambungan. 

 

 

 
 

3 

 
 

 

 
 

 

5 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Karena Bank century 

menawarkan 1 macam 
produk baru yang 

lebih bervariatif 

 
 

 

Karena Divisi SDM 

melalui Bagian 
Pelatihan menciptakan 

modul-modul 

pelatihan yang relevan 
dengan unit-unit kerja 

yang ada. Disamping 

itu bagi karyawan 

yang berpotensi juga 
diusulkan untuk 

Tumbuh  

 
 

 

 
 

 

Ada dan 

berkala 
 

 

 
 

 

 

 
 

Tingkat produk 

diukur dari 
banyaknya produk 

yang digunakan 

nasabah. 
 

 

Indikator ini dapat 

diukur dari 
keberhasilan 

program pelatihan 

yang dilakukan 
Bank Century 

untuk 

karyawannya. 

Dimana setiap 
karyawan harus 
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3. Program 

Evaluasi 

Berkala 
Karyawan 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

4. Program 

Efektif dan 

Efisiensi 
SDM 

 

 

 
 

 

 

 
Agar secara konsisten 

menerapkan dan 

mengevaluasi Performance 
Appraisal System yang ada 

guna mendapatkan penilaian 

kerja yang akurat dan 
obyektif dalam memotivasi 

karyawan. 

 

 
 

 

 
 

Untuk meningkatkan efisiensi 

administrasi SDM  

 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 

 
Untuk 

mengembangkan 

organisasi Bank 
Century  sesuai 

dengan 

pengembangan usaha, 
disertai peningkatan 

kualitas sumber daya 

manusia melalui 

pembelajaran, 
sehingga mampu 

meningkatkan kinerja 

Bank 
 

Karena dengan 

adanya efektif dan 

efisiensi SDM, maka 
pekerjaan akan 

selesai dengan cepat 

dan tepat waktu. 
 

 

 
 

 

 

 
5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

5 

mengikuti 

pelatihan yang 
relevan, baik pelatihan 

internal maupun 

eksternal. 

 
Bank Century selalu 

melakukan sebagai 

pemenuhan 
kelengkapan 

administratif dari 

ketentuan-ketentuan 
Departemen Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

(Depnakertrans). 
 

 

 
 

Karena melalui 

program e-workflow 

untuk pengajuan 
lembur, cuti dan 

lainnya yang 

terintegrasi dengan 
sistem Human 

Resources 

Management System 
(HRMS). 

 

 
 

 

 

 
Ada  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ada  

 

mendapatkan 

pelatihan secara 
bergantian setiap 

tahunnya. 

 

 
Indikator ini dapat 

diukur dari 

peningkatan atau 
perubahan dari 

posisi karyawan di 

Bank century 
 

 

 

 
 

 

 
 

Indikator ini dapat 

diukur dari 

program pelatihan 
karyawan apakah 

bisa memenuhi 

target yang 
diharapkan. 

Sumber data: PT. Bank Century, data diolah
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4.4 Hasil Penilaian Balanced Scorecard 

Penilaian perspektif dalam Balanced Scorecard menggunakan suatu 

program Balanced Scorecard yang dikenal dengan nama software Balanced 

Scorecard Designer, Software Balanced Scorecard Designer adalah sebuah 

software khusus Balanced Scorecard yang berupa perangkat lunak yang berguna 

untuk merancang dan mendefinisikan hubungan antara bobot, nilai yang diperoleh 

dan target dari setiap indikator. Balanced Scorecard Designer membantu 

membangun strategi dan menghubungkan strategi tersebut dengan tujuan 

perusahaan, manfaat dari perangkat lunak ini adalah untuk melakukan perhitungan 

akhir, tampilan dari perangkat lunak tersebut ditampilkan dalam gambar 4.3 

Gambar 4.3 

Software Balanced Scorecard Designer 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.strategy2act.com 

Dari analisis penilaian yang telah dilakukan dengan menentukan KPI dan 

pemberian penilaian KPI dalam bentuk skala disetiap perspektif, maka didapatkan 

hasil Balanced Scorecard sebesar 47,40%. Hasil rincian keseluruhan perspektif 

http://www.strategy2act.com/
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ditunjukkan dalam gambar 4.4 dan hasil ilustratif penilaian keseluruhan berbentuk 

input dalam software Balanced Scorecard Designer. 

Gambar 4.4 

Hasil penilaian perspektif BSC dengan Software Balanced Scorecard  

Designer 

 

Sumber: Data diolah dari software Balanced Scorecard Designer 

 

Hasil penilaian Balanced Scorecard sebesar 47,40% menunjukkan kinerja PT. 

Bank Century kurang baik. Penilaian kinerja ini terinci dengan perolehan skor 

yang kurang baik di empat perspektif, yaitu perspektif keuangan sebesar 6,00%, 

perspektif pelanggan sebesar 26,00%, perspektif internal bisnis sebesar 78,00% 

dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebesar 76,00%.  Dari hasil 

tersebut dapat diketahui nilai tertinggi pencapaian kinerja adalah perspektif proses 

bisnis internal, hal ini terkait dengan misi PT. Bank Century yang selalu 
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mengembangkan dan memaksimalkan perolehan fee based income dari 

perdagangan valuta asing. 

 

4.5 Analisis hasil penilaian Balanced Scorecard 

Dari hasil penilaian keseluruhan perspektif Balanced Scorecard dengan 

Software Balanced Scorecard Designer didapatkan hasil sebesar 47,40%, Hasil 

ini dapat dirinci dalam setiap perspektif sebagai berikut: 

1. Perspektif Keuangan 

Gambar 4.5 

          Perspektif keuangan 

 
Sumber: Data diolah dari software Balanced Scorecard Designer 

 

 

Perspektif keuangan dalam penilaian Balanced Scorecard menunjukkan 

hasil 6,00%, hasil ini dinilai belum maksimal karena kinerja perusahaan belum 

mencapai target yang diharapkan. Indikator kinerja dalam perspektif ini 
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menunjukkan hasil yang belum optimal karena dianggap masih jauh dari target, 

indikator-indikator ini antara lain:  

a. Tingkat pertumbuhan laba bersih, indikator ini diberi bobot sebesar 4 karena 

terkait dengan target PT. Bank Century untuk meningkatkan laba bersih setiap 

tahunnya dan indikator ini sesuai dengan misi PT. Bank Century yaitu selalu 

berupaya memperoleh laba yang optimal tetapi hasil pertumbuhan laba bersih 

tidak memuaskan karena laba bersih di tahun 2008 mengalami kerugian 

sebesar Rp.(7.281.150)  

b. CAR (Capital Adequancy Ratio), indikator ini diberi bobot sebesar 2 karena 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki PT. Bank Century untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Indikator ini 

dapat dikatakan sangat buruk karena CAR sebagai ukuran tingkat keberhasilan 

bank pada tahun 2008 sebesar (0,43%) sehingga tidak memenuhi ketetapan yang telah 

ditentukan Bank Indonesia minimal CAR 8%. 

c. LDR (Loan to Deposit Ratio), indikator ini diberi bobot sebesar 2 karena 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Indikator ini menunjukkan nilai 

sebesar 0.69% sehingga tidak memenuhi ketetapan yang telah ditentukan oleh Bank 

Indonesia Maximal 9%. 

d. ROA (Return Of Asset), indikator ini diberi bobot sebesar 1 karena untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan 

secara keseluruhan. Kinerja indikator ini belum maksimal karena hasil ROA 

PT. Bank Century untuk tahun berjalan 2008 adalah (1,28%) sedangkan 

ketetapan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia minimal 1,5%. 
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e. ROE (Return On Equity), indikator ini diberi bobot sebesar 1 karena untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan 

dengan pembayaran dividen. Indikator ini dapat dikatakan belum cukup 

memuaskan karena ROE menunjukkan nilai 4,6%, nilai ini masih jauh dari 

target yang ditetapkan yaitu 9% oleh Bank Indonesia. 

 

2. Prespektif Pelanggan 

Gambar 4.6 

Perspektif Pelanggan 

 

 
Sumber: Data diolah dari software Balanced Scorecard Designer 

 

 

Perspektif pelanggan memiliki nilai urutan ketiga setelah perspektif  

proses internal bisnis kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil 

ini tidak terlepas dari peran indikator dalam perspektif yang menunjukkan kinerja 

yang kurang baik karena belum mendekati target yang telah ditetapkan 

perusahaan, indikator tersebut adalah tingkat kepuasan nasabah PT. Bank 

Century, tingkat kemampuan memperoleh nasabah baru dan tingkat kualitas 
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pelayanan nasabah. Untuk ketiga indikator ini diukur dari pangsa pasar yang 

dikuasai PT. Bank Century, yaitu jumlah kantor kas yang ada di seluruh Indonesia 

dan bentuk pemasaran yang dilakukan. Persentase jumlah nasabah baru dari tahun 

2007 sampai tahun 2008 dan penurunan tingkat complain nasabah baik terhadap 

pelayanan yang diberikan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan dan 

manfaat produk yang ditawarkan. PT. Bank Century dalam penyelesaian terhadap 

complain bekerja secara maksimal, berupaya menyelesaikan complain tersebut 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan jika penanganan terhadap 

complain belum membuat nasabah puas dan waktu penyelesaian tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan nasabah dapat melaporkan hal tersebut 

kepada Bank Indonesia, dan PT. Bank Century siap menerima sanksi dari Bank 

Indonesia. Sedangkan indikator tingkat pengembangan jaringan perluasan 

pelayanan kepada nasabah cukup mendekati target yang ditetapkan perusahaan, 

hal ini dikarenakan perusahaan masih dalam usaha pengembangan kantor kas di 

wilayah Indonesia secara merata. Rincian hasil penilaian setiap indikator adalah 

sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan Jumlah Nasabah, indikator ini diberi bobot sebesar 3 karena 

secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pendapatan dan perluasan 

jaringan pelayanan PT. Bank Century yaitu semakin bertambahnya nasabah 

maka akan semakin meningkat pendapatan yang diperoleh dan dengan adanya 

peningkatan nasabah baru akan menjaga tingkat berbagai rasio PT. Bank 

Century yang mencerminkan tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan. Indikator ini dapat dikatakan kurang berhasil karena laba 
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bersih di tahun 2008 minus sebesar Rp.(7.281.150) sehingga mempengaruhi 

jumlah pertumbuhan nasabah yang hanya sebesar 65.000 nasabah. 

b. Tingkat Kepuasan Nasabah, indikator ini diberi bobot sebesar 2 karena 

indikator ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja PT. Bank 

Century dalam memberikan pelayanan kepada para nasabahnya. Indikator ini 

dapat dikatakan bahwa PT. Bank Century tidak bisa menjalankan bisnis dan 

layanan perbankan yang sehat, aman dan prudent sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku. 

c. Tingkat Pengembangan Jaringan Pelayanan kepada Nasabah, indikator ini 

diberi bobot sebesar 3 karena indikator ini terkait langsung dengan rencana 

perusahaan untuk tahun 2009. Indikator ini dapat dikatakan baik karena PT. 

Bank Century telah bekerja sama dengan bank lain sehingga bisa tergabung 

dalam ATM bersama yang berjumlah 17.000 dan memberikan kemudahan bagi 

nasabah. 

d. Tingkat Kualitas Pelayanan, indikator ini diberi bobot sebesar 2 karena  terkait 

dengan target PT. Bank Century untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan untuk nasabah, hal ini dilakukan untuk mempertahankan nasabah 

lama dan berupaya untuk mendapatkan nasabah baru. 
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3. Prespektif Proses Bisnis Internal 

Gambar 4.7 

Perspektif Proses bisnis internal 

 

 
Sumber: Data diolah dari software Balanced Scorecard Designer 

 

 

Perspektif proses internal bisnis dalam penilaian Balanced Scorecard 

menunjukkan kinerja yang baik yaitu sebesar 78,00%. Hal ini disebabkan 

indikator-indikator didalamnya terkait langsung dengan visi dan misi dari PT. 

Bank Century yang selalu mengembangkan dan memaksimalkan perolehan fee 

based income dari perdagangan valuta asing, sehingga membuat perusahaan 

berusaha semaksimal mungkin fokus untuk mencapai tujuan tersebut, dan 

hasilnya indikator-indikator tersebut mendekati target yang telah ditetapkan. 

Kondisi PT. Bank Century yang sedang menghadapi masalah, sehingga  

mengalami penurunan membuat PT. Bank Century selalu mengidentifikasi proses 

internal bisnisnya yaitu dengan menganalisis seberapa baik bisnisnya dan apakah 

produk sudah sesuai dengan keinginan nasabah, khususnya nasabah dari Instansi 
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Pemerintah. PT. Bank Century mendapatkan hasil kinerja yang cukup baik dalam 

perspektif ini tetapi masih ada indikator yang belum maksimal, indikator tersebut 

adalah tingkat pelayanan khusus bagi nasabah khusus dari penelitian terlihat 

bahwa PT. Bank Century kurang responsif dalam mengetahui kebutuhan nasabah, 

hasil ini didukung dengan perusahaan yang belum melakukan survey langsung 

untuk mengetahui kebutuhan dari nasabahnya tersebut. Survey sangat penting 

dilakukan selain untuk mengantisipasi kebutuhan nasabah juga bermanfaat untuk 

berinovasi menciptakan produk baru sebagai bentuk responsivitas terhadap 

nasabahnya. Rincian hasil penilaian setiap indikator adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat Pemanfaatan Core Banking, indikator ini diberi bobot sebesar 2 karena 

melaksanakan mengintegrasikan seluruh line of business, untuk 

mempermudahkan layanan nasabah dan meningkatkan efisiensi proses kerja. 

b. Tingkat Produk Pendukung, indikator ini diberi bobot sebesar 1 karena untuk 

memperkuat posisi PT. Bank Century di perdagangan valuta asing dan untuk 

memaksimalkan perolehan fee based income dari perdagangan valuta asing. 

Indikator ini dapat dikatakan baik karena PT. Bank Century mampu 

menyediakan kurang lebih 21 mata uang asing dan yang diperdagangkan 

melalui 65 kantor cabang, sehingga PT. Bank Century menjadi penyedia mata 

uang asing terbesar dan terlengkap di Indonesia. 

c. Tingkat Pelayanan khusus bagi Nasabah Khusus, indikator ini diberi bobot 

sebesar 2 karena untuk membangun dan mempertahankan pengembangan 

Century Elite Priority Banking bagi para nasabah utama. Kinerja indikator ini  

belum dapat dikatakan memuaskan karena masih dalam proses pengembangan 

bagi para nasabah khusus. 
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d. Tingkat Kinerja SKAI (Satuan Kerja Audit Intern), indikator ini diberi bobot 

sebesar 3 karena dengan adanya kinerja SKAI mampu memberikan saran 

perbaikan kepada unit yang diaudit.  

e. Tingkat Sistem Evaluasi Independen SKAI (Satuan Kerja Audit Intern), 

indikator ini diberi bobot sebesar 2 karena untuk kompetensi dan sistim audit 

internal yang hasilnya harus ditindaklanjuti oleh Bank Century. Indikator ini 

sangat baik karena Bank Century melakukan evaluasi independen SKAI setiap 1 

bulan sekali. 

4. Prespektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  

Gambar 4.8 

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

 

 
             Sumber: Data diolah dari software Balanced Scorecard Designer 
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Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam penilaian Balanced 

Scorecard menunjukkan nilai 76,00%. Hasil ini didukung dengan indikator-

indikator antara lain: 

a. Tingkat Produk Baru, indikator ini diberi bobot sebesar 3 karena untuk 

meluncurkan produk unggulan dan produk baru yang akomodatif terhadap 

trend pasar dan kebutuhan nasabah.  

b. Tingkat Pelatihan Karyawan, indikator ini diberi bobot sebesar 3 karena untuk 

memberikan kesempatan pada karyawan berpotensi untuk mengikuti pelatihan 

yang relevan dengan unit kerjanya, baik pelatihan internal maupun eksternal. 

c. Program Evaluasi Berkala Karyawan, indikator ini diberi bobot sebesar 2 

kaena untuk mengembangkan organisasi PT. Bank Century  sesuai dengan 

pengembangan usaha, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia 

melalui pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan kinerja Bank. 

d. Program Efektif dan Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM), indikator ini 

diberi bobot sebesar 2 karena untuk meningkatkan efisiensi administrasi SDM 

melalui program e-workflow untuk pengajuan lembur, cuti dan lainnya yang 

terintegrasi dengan sistem Human Resources Management System (HRMS). 

 

4.6  Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil evaluasi kinerja dengan software Balanced Scorecard designer yang 

dilakukan telah memberikan gambaran bahwa kinerja PT. Bank Century kurang 

baik. Hal ini diperkuat dengan adanya penilaian yang ditunjukkan masing-masing 

perspektif yang menunjukkan perbedaan yang terlalu ekstrim. Penilaian kinerja 

Balanced Scorecard menunjukkan skor pada perspektif keuangan sebesar 6,00%, 
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perspektif pelanggan sebesar 26,00%, perspektif proses bisnis internal sebesar 

78,00% dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebesar 76,00%. Dengan 

demikian kinerja masing-masing perspektif belum cukup seimbang dan kurang 

mendukung antara perspektif satu dan perspektif yang lain. 

Langkah terakhir dalam proses evaluasi adalah menentukan langkah-

langkah strategi untuk menyikapi kinerja perusahaan sebagai suatu feed back 

(umpan balik) dalam perencanaan strategi untuk periode di masa mendatang, 

adapun perbaikan yang harus dilakukan pada masing-masing perspektif terutama 

terkait dengan tolok ukur yang memiliki nilai terlemah dalam masing-masing 

perspektif tersebut. Hal yang harus diperbaiki untuk masing-masing perpsektif 

adalah: 

1. Perspektif Keuangan 

Perspektif ini termasuk dalam kategori sangat kurang baik, karena perspektif 

ini merupakan perspektif dengan penilaian terendah yaitu sebesar 6,00% 

dibandingkan perspektif yang lain, sehingga perlu dapat perhatian terkait 

dengan kinerja keuangan dalam melakukan berbagai tingkat rasio. Dengan 

langkah perbaikan adapun beberapa inisiatif yang harus diambil oleh pihak 

perusahaan yaitu: 

a. Memperoleh laba yang optimal 

b. Meningkatkan pendapatan 

c. Mengurangi pengeluaran yang bersifat pemborosan yaitu dengan lebih 

mempertimbangkan lagi biaya-biaya yang akan dipergunakan untuk 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 
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2. Perspektif Pelanggan 

Perspektif ini mendapatkan penilaian yang kurang baik dengan skor sebesar 

26,00%, namun nilai tersebut bukanlah nilai tetap karena tidak selamanya 

nasabah PT. Bank Century merasa tidak puas akan layanan yang diberikan, 

terlebih PT. Bank Century selalu meningkatkan kualitas penyelenggaran 

prinsip mengenal nasabah. Untuk dapat mencapai tujuan yang direncanakan, 

maka perlu adanya tindakan yang menjadi awal bukan menjadi ide pokok dari 

tercapainya tujuan yang sudah ada. Hal tersebut dapat ditempuh dengan 

melakukan tindakan seperti: 

a. Memperbaiki image perusahaan 

b. Memperhatikan complaint sebagai suatu hal yang membangun dan dapat 

dijadikan acuan positif untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang 

diberikan. 

c. Mengadakan survey atas kepuasan nasabah yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan. 

d. Memberikan pelayanan yang prima 

e. Menjalin kerjasama yang baik dalam menjalin hubungan persahabatan 

sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. 

 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Dalam perspektif ini mendapat penilaian yang baik dengan penilaian sebesar 

78,00% dan menjadi tugas PT. Bank Century untuk mempertahankan kinerja 

perspektif  proses bisnis internal ini.  Adapun inisiatif yang perlu diperhatikan 

adalah: 



 99 

a. Meningkatkan jenis layanan perbankan yang berbasis teknologi 

b. Mengembangkan Century Elite Priority Banking bagi nasabah khusus 

 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif ini mendapat penilaian cukup baik dengan penilaian sebesar 

76,00%,  pada perspektif ini digunakan dalam pengukuran kinerja PT. Bank 

Century untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia yang ada karena 

bank menyadari akan pentingnya kualitas sumber daya manusia untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan mengantarkan 

perusahaan untuk mencapai ke arah visi dan misi dari perusahaan. Inisiatif 

yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Pemberian tunjangan bagi tenaga-tenaga kontrak 

b. Mengadakan pemantauan terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada 

agar  dapat diketahui jika terjadi penurunan kinerja, yaitu dengan secara 

berkala mengadakan evaluasi maupun peningkatan pendidikan dan 

pelatihan tambahan 

c. Meningkatkan profesionalisme dengan program pelatihan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi 

PT. Bank Century sebagai salah satu alternatif penilaian kinerja perusahaan. 

Dengan Balanced Scorecard diharapkan PT. Bank Century dapat mengetahui 

kekuatan, kelemahan serta memperoleh informasi untuk memecahkan 

permasalahan yang ada agar seluruh kinerja dalam perusahaan berjalan seimbang 

dan mendukung. Penerapan Balanced Scorecard membutuhkan kerjasama dan 

persamaan persepsi antar anggota organisasi berkenaan dengan visi, misi dan 
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tujuan organisasi. Penerapan Balanced Scorecard pada PT. Bank Century 

merupakan penelitian yang pertama sehingga masih dibutuhkan beberapa 

penyesuaian dan penyempurnan untuk penlilaian yang lebih mendalam. 


